פברואר

ינואר
1.1.17

רסיטל לצ'לו סולו בנגינת לוקס פלס
()Lucas Fels

2.1.17

קונצרט מקהלת מטה אשר

5.1.17

הצגה "יונתן והשולחן הכחול"

		
		
		

קונצרט שלישיית נבל ,בנגינת אסתי רופא,
חליל; שירה מני ,צ'לו; גתית בועזסון ,נבל
יצירות מאת מוצרט ,הנדל ,באך ,רוול ,איבר
וגלינקה

19.1.17

הצגה "עלילות חומית"

8.1.17

20.1.17
		
22.1.17
25.1.17

ערב השקת הדיסק "חיפה שהתעוררה
מחלום"

19.2.17

רסיטל עוגב ,בנגינת מונטי בנט
( Monty Bennettארה"ב)

24.2.17
		

מרץ
13-17.3.17

הצגה בהפקת החוג לתיאטרון
ובבימויו של בשאר מורקוס

רסיטל עוגב ,בנגינת אלסנדרו ביאנקי
( Alessandro Bianchiאיטליה)

15.3.17

קונצרט בנגינת יזהר קרשון ,צ'מבלו;
גיא פלץ ,בריטון; איתן דרורי ,טנור; אביטל דרי,
מצו סופרן; עינת ארונשטיין ,סופרן

יצירות מאת רוול ,קופרן ,שופן וסקריבין

19.3.17

קונצרט סיום סמסטר של החוג למוסיקה,
בנגינת אנסמבלים וסטודנטים

רסיטל פסנתר ,בנגינת אלון גולדשטיין.
יצירות מאת באך ,שוברט ,ליסט ודביסי

20.3.17

סדנת האופרה של מגמת המוסיקה,
בית הספר לאמנויות "רעות"

רסיטל פסנתר ,בנגינת שירה לגמן

ינואר  -יוני 2017

רסיטל עוגב ,בנגינת פטר ואן דייק
( Peter van Dijkהולנד)

24.3.17
		
28.3-3.4.17

מאי

אפריל

2.4.17
		
		
		

נתאי צרי ,כינור;אלה טובי ,צ'לו; מיכל טל ,פסנתר
יצירות מאת ארליך ,קופיטמן ,סתר ,שריף,
זורמן וגולדשמיט-חלפון

21.4.17
		

רסיטל עוגב ,בנגינת מגדלנה מאלק
( Magdalena Malecפולין/שוויץ)

23.4.17

קונצרט בנגינת שלישיית אלכסנדר:

רסיטל סונטות לכינור ולפסנתר בנגינת
יסקו היראטה ,כינור (יפן/ישראל); עירית
רימון ניידורף ,פסנתר
יצירות מאת מוצרט ,בטהובן וברהמס

7.5.17

ייתכנו שינויים; נא לעקוב אחר הפרסומים החודשיים
באתרי החוגים ובית הספר

יוני

		

קונצרט חמישיית תל-אביב:
רואי אמוץ ,חליל; יגאל קמינקא ,אבוב;
דני ארדמן ,קלרנית; נדב כהן ,בסון;
איתמר לשם ,קרן יער
יצירות מאת מוצרט ,ורדי ושטראוס

14.5.17
		
		
		
		

קונצרט רביעיית גיטרות קלן,Tal Botvinik :
,Henrique Almeida, Ptolemaios Armaos
Tobias Juchem
יצירות מאת גיאורג פרידריך האס ,מאייקו
קובו ,איתן שטיינברג ופליו גאסול

15-18.5.17

כנס  ContCompבחוג למוסיקה ,הרצאות
וקונצרטים בנושא מוסיקה בת-זמננו

16.5.17

קונצרט לציון  30שנה למגמת המוסיקה של
בית הספר לאמנויות "רעות"

19.5.17
		

הצגה בהפקת החוג לתיאטרון ובבימויה
של נטע ישצ'ין

11-14.6.17

שיעור פתוח לקהל הרחב בהנחיית
ד"ר תומר הישג

11.6.17

קונצרט בביצוע התזמורת הערבית-יהודית
של עמותת נוער מוזיקלי בישראל בשיתוף
אוניברסיטת חיפה;
ניצוח ועיבוד :פרופ' תייסיר אליאס

		
12.6.17

קונצרט מקהלה ,מגמת המוסיקה של
בית הספר לאמנויות "רעות"

14.6.17

קונצרט סיום השנה האקדמית של החוג
למוסיקה ,בנגינת אנסמבלים וסטודנטים

16.6.17

רסיטל עוגב ,בנגינת יובל רבין (שוויץ/ישראל)

21.6.17

פתיחת התערוכה של בוגרי התואר הראשון
בחוג לאמנות 				

רסיטל עוגב ,בנגינת דוד קסאן
( David Cassanצרפת)

23.5.17

כנס החוג לתיאטרון

25.5.17

פתיחת התערוכה של מוסמכי  MFAבאמנות

28-29.5.17

כנס בינלאומי בנושא אמנות ואחריות

לקבלת הזמנות לכל אירועי בית הספר לאמנויות  -קונצרטים,
תערוכות והצגות – כתבו ל gmichal@univ.haifa.ac.il
והצטרפו לרשימת התפוצה

המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט

