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האם הקונגרס ידאג למגוון
אתני ומגדרי במועמדים

לאוסקר?
 

נאסר השימוש במוט סלפי
במוזיאונים בארצות הברית

 

גרפיטי של שרה נתניהו
מצביעה על מחדלים הופץ

בתל אביב
 

50 גוונים של צהוב:  כל
שערוריות בובספוג

 

האם ריח הגוף הוא הגורם
הקובע במשיכה בין גבר

לאשה?

גלריה

7 סיבות ממש בריאות
וטעימות לצאת מהבית

אוכל

| חגי חיטרון
11:39 19.02.20153 שמור

צילום: דניאל צ'צ'יק יובל שקד

סימפוזיון מרתוני רב־משתתפים על מוזיקה יהודית, שנועד להתקיים היום באוניברסיטת חיפה, בוטל בגלל מזג האוויר הצפוי בירושלים. את יום העיון אירגן החוג למוזיקה
באוניברסיטה.

ראש החוג, המלחין והמחנך יובל שקד, קיבל את ההחלטה לבטל את האירוע אמש, בשעת חצות, משנודע כי רבים מהמשתתפים – חוקרים נגנים וזמרים המתגוררים
בירושלים - ביטלו את בואם לחיפה מחשש שלא יוכלו לחזור לביתם בתום האירוע. בין המבטלים: מקהלת האקדמיה הירושלמית שעמדה לבצע הערב בחיפה את היצירה

"עבודת הקודש" מאת ארנסט בלוך.

אירועי מוזיקה אחרים שצפויים היום ובסוף השבוע: הקונצרט של תזמורת קאמרטה בכרמיאל הערב יתקיים, אף כי יש ירושלמים
בין הנגנים.

הנהלת התזמורת הודיעה כי אם ייבצר מהם לחזור הלילה לביתם, הם ישוכנו במלון בתל אביב; קונצרט של רביעיית כלי הקשת
האורחת "קזאלס" מספרד, יתקיים הערב כמתוכנן - באולם ימק"א בבירה; קונצרט של תזמורת הבארוק, שמתוכנן להתקיים הערב

בתל אביב, אכן יתקיים – אף כי יש ירושלמים בין הנגנים. הקונצרטים שתוכננו לסוף השבוע (שישי ושבת) במרכז עדן־תמיר בעין
כרם – בוטלו.
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פרסומת: כל השיטות לרווח משמעותי באקזיט נדלן בברלין

גלריה מוזיקה

סימפוזיון בחיפה בוטל בגלל השלג הצפוי בירושלים
ראש החוג למוזיקה באוניברסיטה, המלחין והמחנך יובל שקד, החליט על כך משום שרבים מהמשתתפים המתגוררים בירושלים ביטלו את

בואם לחיפה
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נסו עכשיו מינוי דיגיטלי של הארץ - חודש ראשון ב-₪4.90 בלבד 
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