
 The History of  in 
the 20th Century

Book Launch and Jazz Conference

MARCH 21-22, 2018 | University of Haifa & The Open University of Israel

WEDNESDAY, MARCH 21 | Dr. Hecht Arts Center, Hall 207

14:15   Greetings  
Prof. Yuval Shaked, Head of the 
School of Arts, University of Haifa

14:30   Keynote Lecture
Chair: Dr. Yael Sela Teichler, 
Head of the Music Program, 
the Open University

Dr. Wolfram Knauer, Director of the 
Jazzinstitut Darmstadt, Germany - 
"Space is the Place: About the 
Interconnectedness between Space 
and Sound in Improvised Music"

15:45 Break

16:15   Panel: Jazz Education and Networking
Chair: Dr. Abigail Wood, Head Department of Music, University 
of Haifa

Dr. Dan Cahn, the Open University, University of Haifa - "A Historical 
Perspective on the Learning of Jazz as a Function of Social and 
Technological Changes."

16:45   Guri Agmon, Co-Founder; Head of Harmony & Ear Training 
Departments, Rimon School of Music - "A Personal Perspective 
on Founding the Rimon School of Music and on its Role in the 
Israeli Jazz Scene"

17:15   Dr. Tal Feder, Oranim Academic College, Zefat Academic 
College - "'Jamming Together' - Professional Social Networks of 
Jazz Musicians"

17:45   Visit to the photo exhibition of jazz artists by 
     Peter Vit

19:00   Jazz concert: Dan Cahn Trio with guest artists ‒  
	 			Jazz	with	Latin	influences	(0	Floor)

Dan Cahn, piano; Tal Feder, doublebass; Gilad Dobrecky, percussion

Guest Artists: Dror Bar-Israel, saxophone; Shai Cohen, flute;  
Darwish Salem Darwish, 'ud; Briele Scott, steel pan

THURSDAY, MARCH 22 | The Open University, Neuderfer Hall

16:15   Greetings  
Prof. Sarah Guri Rosenblit, Vice-President, the Open University

16:30   Panel: Political and Literary Manifestations of Jazz
Chair: Dr. Dan Cahn, the Open University, University of Haifa

Dr. Wolfram Knauer, Director of the Jazzinstitut Darmstadt, Germany - 
"From Gospel to "Black Lives Matter": Reflections on the Subversive 
Power of Music"

17:30   Dr. Keren Omry, Dept. of English Language & Literature, 
University of Haifa - "Jazz in African American Literature"

18:00   Break

18:15   Panel: Jazz in Israel
Chair: Prof. Yuval Shaked, Head of the School of the Arts, 
University of Haifa

Dr. Alona Sagee, Givat Washington Academic College of Education - 
"Jazz in Israel: Historical, Musicological, and Socio-Cultural Aspects"

18:45   Dan Gottfried, Founder of the Jazz program, the Rubin 
Academy of Music and Dance in Jerusalem; Initiator of the Red 
Sea Jazz Festival - "Notes on Jazz Activities in Israel During the 
Last Quarter of the Twentieth Century"

19:15   Visit to the exhibition Swing & Shoot by  
    Yossi Zwecker 

# 20:30   Jazz Concert: From Slave Songs, Ragtime and 
         Blues, to Swing and Bop

Chen Levy, vocals; Dror Bar-Israel, saxophone, clarinet; Jonathan 
Kozlovsky, trumpet; Dan Cahn, piano; Assaf Hakimi, double bass; 
Gasper Bertoncelj, drums

* The first day of the conference (21.3.2018) will be held at the 
University of Haifa. The second day of the conference (22.3.2018) 
will be held at the Open University

# Tickets to the concert (40 shekels) may be purchased by phone 
*3337 or online at https://www.openu.ac.il/events
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תולדות
הג'ז 
2 0 ־ ה ה  א מ ב  

דן כהן
מק"ט 10801-5066 
ISBN 978-965-00-0000-0 מסת"ב

היווצרותה  הג'ז בארצות הברית,  מוזיקת  ה־20 מתאר את שורשיה של  תולדות הג'ז במאה 
המוזיקלית  התרבות  בין  ובהיתוך  במפגש  ראשיתה  ה־20.  המאה  במהלך  והתפתחותה 
המינסטרלס.  ומופעי  הדת  מזמורי  העבדים,  בשירת  שהתבטאו  והאפריקאית  האירופאית 
בהמשך מתוארים מאפייניהם של סגנונות הרגטיים והבלוז שהיו הבסיס למוזיקת הג'ז שצמחה 
יורק. במהלך הספר מתוארים מאפייניהם  בניו  בעיקר  ולימים התרכזה  אורלינס  בניו  תחילה 
של סגנונות הג'ז המגוונים שהתפתחו מאז הקלטת יצירת הג'ז הראשונה בשנת 1917 בסגנון 

הדיקסילנד. אלה כוללים סגנונות כמו סווינג, ביבופ, קּול ג'ז, ג'ז מודלי, ג'ז חופשי, פיוז'ן ועוד. 

תולדות הג'ז במאה ה־20 מעוגן בתמורות ובתהליכים חברתיים שהשפיעו במידה מכרעת על 
היווצרותה של מוזיקת הג'ז בארצות הברית ועל התפתחותה. הגזענות כלפי השחורים, שרווחה 

אז ועודנה שכיחה, השליכה באופן בולט על אופני התפתחות הג'ז. 

בספר מתוארים ומנותחים יצירתם וסגנונם של פורצי הדרך והבולטים שבין נגני הג'ז, תרומתם 
נגנים שבאו בעקבותיהם. במסגרת תיאורים אלה  הייחודית להתפתחות הג'ז והשפעתם על 
מוצגים  כך  לשם  הג'ז.  של  המכוננים  ממאפייניו  אחד  המוזיקלי,  באלתור  הספר  מתמקד 
ומוסברים המבנים המוזיקליים העיקריים והאופן שבו הנגנים מנהלים שיח מוזיקלי מאולתר 

על בסיס מבנים אלה.

בצד התיאורים, הניתוחים וההסברים, משובצים לאורך הספר גם ניתוחים מוזיקליים המותאמים 
לקוראים בעלי רקע מוזיקלי. אלה מסומנים בצורה גרפית מיוחדת כך שאפשר לדלג עליהם 
מאפייני  את  הממחישות  להקלטות  בהפניות  משופע  הספר  הקריאה.  ברצף  לפגום  מבלי 
סגנונות הג'ז, ההלחנה, הנגינה והאלתור שרווחו באותה עת. את ההקלטות ניתן למצוא באתרי 

.www.youtube.com אינטרנט שונים ובראשם אתר יוטיוב

דן כהן מרכז את לימודי תולדות הג'ז באוניברסיטה הפתוחה ועורך את סדרת קונצרטי הג'ז 
הג'ז  נגני  מיטב  מתארחים  ושבהם  ברעננה  האוניברסיטה  בקמפוס  בקביעות  המתקיימים 
בארץ. הוא מרצה בתחומי מוזיקת עולם ופסיכולוגיה של המוזיקה ומלמד אלתור ג'ז בטכניון 
ובאוניברסיטת חיפה. כהן הוא פסנתרן פעיל המרבה להופיע עם הרכבי ג'ז מגוונים. ביצועיו 

.Toreadore (2008) 1997(, ובתקליטור( Figment ליצירות הג'ז שהלחין כלולות בתקליטור
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