
  

  תשע"ז חוג האזנה ברמת הנגב, 
  העונה השלושים ושתיים

  

  

   הגיבורים שליוהגיבורות 

  

   הופעותהרצאות ו שתייםשל עשרים ומבחר 
  בימי ראשון במרכז בן גוריון,  קיבוץ שדה בוקר, 

  20:30בשעה 

  



  

  

 מפגשים עשרים ושנייםאזנה לפעילות, עם סדרה של לאחר שנה של הפסקה חוזר חוג ה

  . הגיבורים שלי'והגיבורות 'שכותרתם 

  החוג יכלול הרצאות ומופעים במגוון של נושאים מוזיקאליים, חלקם מתחום 

   ומוזיקה ערבית.  פיוטים ,רוק, ג'אז –המוזיקה הקלאסית, חלקם מתחום המוזיקה הפופולארית 

של הזמר והיוצר אריאל הורוביץ, אשר יצא לאור בשנת  כותרת הסדרה לקוחה מאלבומו

, והוקדש לגיבורי תרבות ממגוון של סגנונות ואמירות. גם סדרת ההרצאות של העונה 2014

  תרבות שכאלה, ביניהם המלחין לגיבורות ולגיבורי השלושים ושתיים של החוג תוקדש 

זמרת , הרבי דוד בוזגלויטן פימשורר וה, הבוב דילן, הזמר והיוצר לודוויג ואן בטהובן

 ארטורו טוסקנינימנצח , הפיירוזזמרת הלבנונית , הברכה צפירהויוצרת הזמר העברי 

  . שרה לוי תנאיויוצרת המחול 

מנים שיארחו אבין ההרצאות ישולבו מספר מופעים, הכלולים הפעם במחיר הסדרה, 

,  דן זויליו קוביץ'אירנה בר םהפסנתרני, שלישיית ירושליםמהשורה הראשונה בארץ: 

  . של תל אביבחמישיית כלי הנשיפה ו ,דותן מושנוב וליאור שמגרלהקתם של 

 ,יורם אזולאיהמתופף , סמי חשיבוןנגן הכינור גם אמנים נוספים יתארחו בסדרה, ביניהם 

   הגיבורים שלהם.   על ישוחחואשר , אורי סגלהמנצח ו צבי אבניהמלחין 

   ,גוריון-מרכז בןבבמועדון לחבר,  20:30, בשעה המפגשים ייערכו בימי ראשון

   בוקר.-בקיבוץ שדה

בתכני ההרצאות, וייתכנו שינויים קלים בתאריכים הרשומים, עליהם ייתכנו שינויים שימו לב: 

   נדווח בעוד מועד. 

  

  ,להתראות ולהשתמע

מיכאל וולפה



  :המתוכנניםוהמופעים המפגשים ותכני מועדי 

11.9.16   

על ג'ימי הנדריקס ובוב דילן, מעצבי המוזיקה הפופולרית הבינלאומית בעולם שחור ולבן: 

 המערבי המודרני. 

18.9.16   

 על מפעלם היוצר של ליאונרד כהן ושל מאיר אריאל. הטרובדורים החדשים: 

25.9.16   

לודוויג ואן בטהובן, ושל ממשיכיו הקאמרית של על פלאי המוזיקה : בזכות האינטימיות

האינטימי של אינסטרומנטאלי הסגנון את הט ופליקס מנדלסון, אשר יצרו פרנץ שובר

   הרומנטיקה הגרמנית. 

3.10.16   

עם שלישיית  קונצרט ערב חג שני של ראש השנה – שוברט ומנדלסוןבטהובן, 

מנגנים  אריאל טושינסקיוהצ'לן  רועי שילוח, הכנר ירון רוזנטלהפסנתרן  :ירושלים

  .פרנץ שוברט ופליקס מנדלסוןלודוויג ואן בטהובן,  של םיצירות קאמריות פרי עט

23.10.16   

מבחר משירי בוב דילן וליאונרד  מופע ערב חג שני של סוכות: –בוב דילן וליאונרד כהן 

שירה ומנהל  פסנתר, – דותן מושנובשירה וגיטרה,  – ליאור שמגרכהן בביצועם של 

 תופים. – אילן טננבאוםבס,  – דניאל אבדהצ׳לו,  – מרון רםמוסיקלי, 

30.10.16   

 , המשורר והפייטן הגדול של יהדות מרוקו,עיון בפיוטיו של רבי דוד בוזגלוכותל המזרח: 

, היועץ יורם אזולאיובסוגים שונים של פיוטים המבוצעים בישראל כיום, יחד עם המתופף 

     האמנותי של התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד.

13.11.16   

אירנה ברקוביץ' פרופסור הפסנתרנית  רסיטל פסנתר:הרצאה ו –המאוחר  בטהובן

, ווריאציות על פי 128בגטלות אופוס שתיים מהיצירות המאוחרות של המלחין הגדול: מנגנת 

   הקונצרט ילווה בהרצאה מקיפה על שתי היצירות יוצאות הדופן.  וואלס של דיאבלי.

20.11.16   

מה משיריה הגדולים של הזמרת והיוצרת הלבנונית פיירוז יחד עיון כ גבות עינייך הזועפות:

  .סמי חשיבוןעם נגן העוד והכנר 

27.11.16   

על האלבום האחרון של דיוויד בואי ועל הסימפוניה התשיעית של יצירות מופת אחרונות: 

   אנטון ברוקנר.

11.12.16   

של אנטון ברוקנר  על הסימפוניות המנצח אורי סגלשיחה עם המסתורי והסנטימנטלי: 

  והסימפוניות של תלמידו גוסטב מאהלר.  

18.12.16   

יצירתם של משה וילנסקי ויאיר רוזנבלום, במלאות עשרים שנה על : ר רק נגוהותולזכ

   .למותם. הרצאה מקדימה לפסטיבל 'צלילים במדבר'

 



28-31.12.16   

  התשעה עשר. 'צלילים במדבר'פסטיבל 

8.1.17   

על חייהם של ברכה צפירה ופאול בן חיים ועל המוזיקה המופלאה : נעים זמירות ישראל

  שיצרו. 

15.1.17   

על היצירה החשובה של מרדכי סתר, ועל תרומתה המכרעת של שרה לוי תיקון חצות: 

   תנאי ליצירה זו.

22.1.17   

על חייו  י אבניצב פרופסור, חתן פרס ישראל, שיחה עם המלחיןחלום המראה השבורה: 

  רתו, ועל מוריו פאול בן חיים ומרדכי סתר. ועל יצי

29.1.17   

על חייו ואמנותו המנצח האיטלקי הגדול ארתורו טוסקניני, מייסדה של אסכולת טוסקניני: 

  הניצוח המודרנית.

12.2.17   

עיון במוזיקה ובתוכן המילולי של האופרה 'אמני הזמר מנירנברג' נאומו של הנס זקס: 

  ד וגנר.('מייסטרזינגר') של ריכר

19.2.17   

על פרנץ ליסט הפסנתרן, המחנך, היוצר והמאמין, על  האמנם בן דמותו של הנס זקס? 

   .מקומו המיוחד בתולדות המוזיקה ועל החיבור המיוחד שלו לקומדיה של דנטה אליגיירי

26.2.17   

מבחר מיצירותיו ועיבודיו של פרנץ ליסט בנגינתו  :רסיטל פסנתר –מחווה לפרנץ ליסט 

  . דן זוילישל הפסנתרן 

19.3.17   

על האלבומים הגדולים של הרוק הבריטי בחמישים : מסרג'נט פפר ועד או קי קומפיוטר

  .השנה האחרונות

26.3.17   

על פלאי המוזיקה התזמורתית של בטהובן. עיון במקומות  תזמורתיים בחזרה אל בטהובן: 

  עשירית הבלתי גמורה.באופרה פידליו ובמיסה סולמניס, והאזנה לסימפוניה ה

16.4.17   

  : הרצאת ערב חג שני של פסח –מי מפחד מריכרד שטראוס 

על , ו, הגאון הגדול האחרון של הרומנטיקהריכרד שטראוסהמלחין של לדות חייו על תו

  .וטיל אוילנשפיגל אזרתוסטרכה אמר דון קישוט, דון ז'ואן,  – הפואמות הסימפוניות הגדולות

7.5.17   

   חליל, – רואי אמוץ :עם חמישיית תל אביב קונצרט סיום חגיגי – ברוח האופרה

 בסון – נדב כהן קרן יער, – איתמר לשם קלרינט, – דני ארדמן אבוב, – יגאל קמינקא

של מוצארט,  452חמישיית פסנתר וכלי נשיפה קכל מנגנים  ירון קולברג הפסנתרןיחד עם 

של רוסיני, חמישייה בדו מינור של ורדי (בעיבוד מרדכי רכטמן) והפואמה  5מספר  הרביעיי

   .רון דן)הלשישיית פסנתר ונשיפה (בעיבוד אשל ריכרד שטראוס בגרסה ל' 'טיל אוילנשפיג


