
  א"תשע

  תאריך  יום ושעה  מקום  שם האירוע

   רסיטל לעוגב בנגינת רומן קרסנובסקי
  .וברהמס, פרנציסקו די פראצה, ס באך"י, יצירות מאת אנדראה לוקאזי

 אודיטוריום מוזיאון הכט 
  שישי

00:11  
17.06.11  

  Organ recital by Roman Krasnovsky  
Works by Andrea Lucchesi J.S. Bach, Francisco de peraza, Brahms  

The Hecht Museum Audito  
Friday 
11:00  

17.06.11  

 ר ראובן הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע  מרתון פסנתר וקונצרט הסיום של שנת הלימודים
 'יום ג

00:11 
14.06.11 

Piano marathon and the 2010/11 final concert  Dr. Reuven Hecht Arts Center  
Tuesday  

00 :0  1  
14.06.11 

  0202100ל לשנת "ש איתי ויינר ז"קונצרט הסיום של תחרות הקומפוזיציה ע
 טים מצטייניםוהענקת מלגות לסטודנ

ר ראובן הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע   
 'יום א

01:11  
12.06.11 

Concert, concluding the 2010/11 Itai Weiner Composition 
Competition  

Dr. Reuven Hecht Arts Center  
Sunday 

20:0  1  
12.06.11 

 קונצרט מקהלות
 מקהלת אוניברסיטת חיפה ומקהלות אורחות" אוניסון"בהשתתפות 

 אודיטוריום הכט
 'יום א

01:11 
05.06.11  

Choral concert 
Performed by "Unisono" – The University of Haifa Choir and guest choirs  

The Hecht Museum Auditorium  
Sunday 

20:0  1  
05.06.11  

 קונצרט של מוסיקה חדשה ואלתור חופשי
ויוני סילבר ( גיטרה)מישל מאייר , (גיטרה)רוני ברנר , (גיטרה)בביצוע אלעד ברדס 

 (כינור, קלרנית בס)
 יצירות מאת אפרגיס וקאגל

 200חדר 
 ר ראובן הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע

 'יום א

01:21 
29.05.11 
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A concert of new music and free improvisation 
Performed by Elad Bardes (guitar), Roni Brenner (guitar), Michel Mayer 

(guitar) 
and Yoni Silver (bass clarinet, violin) 

Works by Aperghis and Kagel 

Room 322 
Dr. Reuven Hecht Arts Center 

Sunday 

20.30 
29.05.11 

 סמינר מחלקתי
  (יניה'וירג) ודית שטין'ג' פרופמפגש עם המלחינה 

 200חדר 
 ר ראובן הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע

  יום ד

01:01 
25.05.11 

Department seminar: 
Encounter with composer Prof. Judith Shatin (Virginia) 

Room 322 
Dr. Reuven Hecht Arts Center 

Wednesday 
14:15 

25.05.11 

  רסיטל עוגב בנגינת אינה דודקוב
 ריינברגר ובואלמן  ,באך ס"י, יצירות מאת בוקסטהודה

 אודיטוריום הכט 
 ' יום ו

00:11  
02.20.00 

Organ recital by Inna Dudakov  
Works by Buxtehude, J.S. Bach, Rheinberger and Boëllmann 

The Hecht Museum Auditorium  
Friday  
00:11  

20.05.11 

ר ענבל גוטר "ד, עודד זהבי' הרצאות מאת פרופ)יום עיון  ":שלושה במשכן אחד"
 (ויובל שקד

משה אהרונוב , (פסנתר)ר ענבל גוטר "ד, (פסנתר)עודד זהבי ' קטעי נגינה בביצוע פרופ
 (קלרנית)ויונתן הדס ( כינור)

 200חדר 
  ר ראובן הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע

 'יום ד
01:11  

00.11.00  

"Three in a Center": Lectures by Prof. Oded Zehavi, Dr. Inbal Guter 
and Yuval Shaked  

Music pieces performed by Prof. Oded Zehavi (piano), Dr. Inbal Guter 
(piano), Moshe Aharonov (violin) and Jonathan Hadas (clarinet) 

Room 322  
Dr. Reuven Hecht Arts Center  

Wednesday 
01:11  

00.11.00  

 סמינר מחלקתי
  "מבוא לתראפיה באמצעות מוסיקה" – ענת אגמי

 200חדר 
 ר ראובן הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע

 'יום ד
01:01  

11.05.11 

Department seminar: 
Anat Agami – "Introduction to Music Therapy" 

Room 322 
Dr. Reuven Hecht Arts Center 

Wednesday 
14:15  

11.05.11 
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  דיאלוגים עם מוסיקה אתנית –!" ניגון עכשיו"
  יהודי ביפו-מקהלת שיראנא של המרכז הערבי –" שיר מגרש את החושך"

  ר ראובן הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע
 'יום ה

00:11  
05.05.11  

"Niggun Now!" – Dialogues with ethnic music  
"Song expels the darkness" – Peace Women's Choir of the Arab-

Jewish Community Center in Jaffa 
Dr. Reuven Hecht Arts Center 

Thursday 
19:00 

05.05.11  

 :אמנות ללא גבולות
 עקידהעל יצירתו  אריק שפירא' פרופמפגש עם המלחין 

 010חדר 
 ר ראובן הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע

 'יום ד

01:01 
04.05.11  

Arts without boundaries: 
Encounter with composer Prof. Arik Shapira about his work Sacrifice 

Room 206 
Dr. Reuven Hecht Arts Center 

Wednesday 
01:01  

04.05.11  

  רסיטל עוגב בנגינת גילאן לרואה
 אלן ודורופלה, ויארן, פרנק' ס, בוקסטהודה, באך ס"יצירות מאת י

 אודיטוריום הכט 
 ' יום ו

00:11  
00.20.00 

Organ recital by Ghislain Leroy  
Works by J.S. Bach, Buxtehude, C. Franck, Vierne, Alain and Durufl?  

The Hecht Museum Auditorium  
Friday  
00:11  

15.04.11 

  "היד הנעלמה: "תרבות בלא נחת –ניקל אנסמבל 
  מיי סנדו ודה, שלסי, ברנר' ר, יצירות מאת רייך

  ר ראובן הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע
 ' יום ד
01:11  

02.11.00  

Ensemble Nikel – "The invisible hand"  
Works by Reich, R. Brenner, Scelsi, Cendo and De Mey 

Dr. Reuven Hecht Arts Center  
Wednesday 

01:11  
02.11.00  

 :סמינר מחלקתי
  (צרפת) רפאל סנדומפגש עם המלחין 

 200חדר 
  ר ראובן הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע

 'יום ד

01:01  
02.11.00  

Department seminar: 
Encounter with the composer Rapha?l Cendo (France) 

Room 322 
Dr. Reuven Hecht Arts Center 

Wednesday 
14  :  15 

02.11.00  

  פסנתר, דניאל היילפר; ויולה, רן ינון-בנגינת שיר" דואוקונצרט "
  ראוול ורובינשטיין, אלגר, ס באך"י, שריף, שוברט, יצירות מאת לקואונה

 200חדר 
  ר ראובן הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע

 ' יום א

01:11  
10.04.11 
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"Duo concert" performed by Shir-Ran Yinon, viola; and Daniel 
Heilper, piano  

Works by Lecuone, Schubert, Sheriff, J.S. Bach, Elgar, Ravel and 
Rubinstein 

Room 322 
Dr. Reuven Hecht Arts Center  

Sunday  

20:00  
10.04.11 

  דיאלוגים עם מוסיקה אתנית –!" ניגון עכשיו"
 עם פרץ ומרק אליהו בליווי המוסיקאי גיל המאירי – "על הרי בשמים"

 (012חדר )אולם התיאטרון 
  ר ראובן הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע

 'יום ה

00:11  
12.11.00  

"Niggun Now!" – Dialogues with ethnic music  
"On parfumed mountains" – with Piris and Mark Eliyahu, accompanied 

by Gil Meiri 

Room 207  
Dr. Reuven Hecht Arts Center 

Thursday 
19:00  

12.11.00  

 :סמינר מחלקתי
 "מערב אפריקה, שבגאנה Eweמוסיקה וריקוד של שבט " – עידית קוביצקי

 200חדר 
 ר ראובן הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע

 'יום ד

01:01 
30.03.11 

Department seminar: 
Idit Kuvitzky – Music and dance of the Ewe tribe, Ghana 

Room 322 
Dr. Reuven Hecht Arts Center 

Wednesday 
14:15 

30.03.11 

  רסיטל לעוגב בנגינת אלכסנדר גורין
  ברתולדי וברהמס-מנדלסון 'פ, באך ס"יצירות מאת י

  אודיטוריום הכט
 'יום ו

00:11  
18.03.11 

Organ recital by Alexander Gorin  
Works by J.S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy and Brahms 

The Hecht Museum Auditorium 
Friday 

11.00  
18.03.11 

 :סמינר מחלקתי
  פרידהלם הרטמןמפגש עם המלחין 

  200חדר 
  ר ראובן הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע

 ' יום ד

14:15  
16.03.11 

Department seminar: 
Encounter with the composer Friedhelm Hartmann  

Room 322  
Dr. Reuven Hecht Arts Center  

Wednesday 

14:15  
16.03.11 
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  רסיטל לפסנתר בנגינת טלי מרגוליס
  חינאסטרה ופיאזולה', נזארת, פראדו, לובוס-יצירות מאת וילה

  200חדר 
  ר ראובן הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע

 ' יום ב
01:01  

01.12.00  

Piano recital by Tali Margolis  
Works by Villa-Lobos, Prado, Nazareth, Ginastera and Piazzola 

Room 322  
Dr. Reuven Hecht Arts Center  

Monday  
14:15  

01.12.00  

  "שגיאה ייעודידף : "תרבות בלא נחת –אנסמבל ניקל 
  'ון קייג'לפסנתר ממותקן מאת ג סונטות ואינטרלודים

  ר ראובן הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע
 ' יום ה
01:11  

01.12.00  

Ensemble Nikel – "Custom error page"  
Sonatas and Interludes for prepared piano by John Cage 

Dr. Reuven Hecht Arts Center  
Thursday 

01:11  
01.12.00  

  ר ראובן הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע  עודד זהבי' במלאת חמישים לפרופ, יום הולדת שכולו מוסיקה
 ' יום ד
00:11  

20.20.00  

A musical anniversary, on Prof. Oded Zehavi's 50th birthday  Dr. Reuven Hecht Arts Center  
Wednesday 

19:00  
20.20.00  

 :סמינר מחלקתי
  דני ארליךמפגש עם הבימאי 

  200חדר 
  ר ראובן הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע

 ' יום ד

14:15  
02.03.11 

Department seminar: 
An encounter with the director Dani Ehrlich  

Room 322  
Dr. Reuven Hecht Arts Center  

Wednesday 

14:15  
02.03.11 

  דיאלוגים עם מוסיקה אתנית –!" ניגון עכשיו"
"I love my love" – אתי בן זקן בשירי עם ותפילות בליווי המוסיקאי עודד שוב  

 (012חדר )אולם התיאטרון 
 ר ראובן הכט "ש ד"ע המשכן לאמנויות

 'יום ה

00:11 
01.10.00 

"Niggun Now!" – Dialogues with ethnic music  
"I love my love" – Etty Ben-Zaken performs folk songs and prayers 

accompanied by Oded Shuv 

Room 207  
Dr. Reuven Hecht Arts Center 

Thursday 
19:00 

01.10.00 

  רסיטל לעוגב בנגינת אלכסנדר קלרב
 פרנק וסיקסטן' ס, בואלי, ס באך"י', די מאז, זיפולי, יצירות מאת פרסקובלדי

 אודיטוריום הכט 
 ' יום ו

00:11  
01.20.00 
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Organ recital by Alexander Klarev  
Works by Frescobaldi, Zipoli, Du Mage, J.S. Bach, Bo?ly, C. Franck and 

Sixten  
The Hecht Museum Auditorium  

Friday 

00:11  
01.20.00 

  פסנתר, והאב ראלף גרייס, עוגב, נציקובה'רסיטל בנגינת סוזנה פז
 פרנק ורחמנינוב ' ס, ליסט, ס באך"יצירות מאת י

  אודיטוריום הכט
 ' יום ו

00:11  
00.20.00 

Recital by Zuzana Fe?encikova, organ, and Ralph Greiss, piano  
Works by J.S. Bach, Liszt, C. Franck and Rachmaninov  

The Hecht Museum Auditorium  
Friday  
00:11  

21.01.11 

 ,ר איתן שטיינברג"מוסיקלית לכבודו של דחגיגה 
 עם סיום כהונתו כראש החוג למוסיקה ולרגל צאתו לשבתון 

 ( 012חדר )אולם התיאטרון 
  ר ראובן הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע

  'יום ד
00:11  

00.10.00  

Musical celebration in honor of Dr. Eitan Steinberg  
Room 207  

Dr. Reuven Hecht Arts Center  
Wednesday 

00:11  
00.10.00  

  "גופות: "תרבות בלא נחת –אנסמבל ניקל 
  בילונה ודיפור, יצירות מאת גאדנשטטר

  ר ראובן הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע
 ' יום ד
01:11  

01.00.02  

Ensemble Nikel – "Bodies"  
Works by Gadenst?tter, Billone and Dufour 

Dr. Reuven Hecht Arts Center  
Wednesday 

01:11  
01.00.02  

 : סמינר מחלקתי
  (אוסטריה) קלמנס גאדנשטטרמפגש עם המלחין 

  200חדר 
  ר ראובן הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע

 'יום ד

14:15  
29.12.10 

Department seminar: 
Meeting with the composer Clemens Gadenst?tter  

Room 322  
Dr. Reuven Hecht Arts Center  

Wednesday 

14:15  
29.12.10 

 :סמינר מחלקתי
  "הסולם שהעלה אותי לישראל" – לוקה לומברדי

  200חדר 
 ר ראובן הכט "ש ד"המשכן לאמנויות ע

 'יום ד

14:15 
22.12.10  

Department seminar: 
Luca Lombardi – "The scale which brought me to Israel" 

Room 322  
Dr. Reuven Hecht Arts Center 

Wednesday 

14:15 
22.12.10 
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  רסיטל לעוגב בנגינת רינה שכטר
  ולי-בטהובן ולפבור, ס באך"יצירות מאת י

  אודיטוריום הכט
 ' יום ו

00:11  
17.12.10 

Organ recital by Rina Schechter  
Works by J.S. Bach, Beethoven and Louis Lef?bure-Wely 

The Hecht Museum Auditorium  
Friday 

00:11  
17.12.10 

 :סמינר מחלקתי
  "אקוסטיקת חדרים ואקוסטיקה ארכיטקטונית" – אדם וייסר

  200חדר 
 ר ראובן הכט "ש ד"המשכן לאמנויות ע

 'יום ד

14:15  
08.12.10 

Department seminar: 
Adam Weisser – "Room acoustics and architectural acoustics" 

Room 322  
Dr. Reuven Hecht Arts Center 

Wednesday 
01:01 

08.12.10 

  רסיטל לעוגב בנגינת רומן קרסנו בסקי
  סאנס-רינק וסן, פכלבל, ס באך"יצירות מאת י

  אודיטוריום הכט
 ' יום ו

00:11  
19.11.10 

Organ recital by Roman Krasnovsky 
Works by J.S. Bach, Pachelbel, Rinck and Saint-Sa?ns 

The Hecht Museum Auditorium  
Friday  

00:11  
19.11.10 

 :סמינר מחלקתי
השתקפותן של מסורות רב לאומיות במוזיקה יוונית פופולארית בת " – ר אבישי יער"ד

  "זמננו

  200חדר 
  ר ראובן הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע

 'יום ד

14:15  
10.11.10 

Department seminar: 
Dr. Avishay Yaar – "The reflection of multinational traditions in 

contemporary popular Greek music"  

Room 322  
Dr. Reuven Hecht Arts Center  

Wednesday 
01:01  

10.11.10 

  סדרת מפגשי תרבות ודעת –" קשת"
הנוכח והבדוי ביצירותיו של , על היש והאין, על הצלילים שבין הצלילים, "חורים בזמן"

  ר איתן שטיינברג"דהמלחין 
  אודיטוריום הכט

 ' יום ד
00:11  

12.00.01  

"Keshet" culture gatherings series Dr. Reuven Hecht Arts Center  Wednesday 12.00.01  
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"Holes in time" – Aspects of compositions by Dr. Eitan Steinberg  00:11  

  "כה קרוב כה רחוק: "תרבות בלא נחת –אנסמבל ניקל 
  סאונדרס ולים, יצירות מאת לינדברג

  ר ראובן הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע
 ' יום ד
01:11  

02.01.01 

Ensemble Nikel – "So close, so far"  
Works by Lindberg, Saunders and Lim 

Dr. Reuven Hecht Arts Center  
Wednesday 

20:00  
02.01.01  

 סמינר מחלקתי
 "מודולציה של גובה הצליל והגוון באמצעות הקשת" –לו 'צ, פיליפ טופה-יאן

 "טכניקות נגינה חדשות בקלרנית" –קלרנית , רד היינס'יצ'ר

 200חדר 
 ר ראובן הכט "ש ד"המשכן לאמנויות ע

 'יום ד
01:01 

02.01.01 

Department seminar 
Jan-Filip Tupa, cello – "Modulation of pitch and spectrum by means of 

the bow;  
Experiments in the complex field of bow position, speed, pressure + x" 
Richard Haynes, clarinet – "New playing techniques on the clarinet" 

Room 322  
Dr. Reuven Hecht Arts Center  

Wednesday 
01:01 

02.01.01 

 בנגינת יובל רבין  רסיטל לעוגב
 ברתולדי -ס באך ופליקס מנדלסון"יצירות מאת י

  אודיטוריום הכט
 'יום ו

00:11  
1.02.02  

Organ recital by Yuval Rabin 
Works by J.S. Bach and F. Mendelssohn-Bartholdy  

The Hecht Museum Auditorium  
Friday  
00:11  

8.10.10  
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