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 :בתכנית

 Yamanראגה 

alap 

jor 

jhala 

Composition in Jhaptaal of ten beats 

Composition in teen taal of sixteen beats 

 

מרכזית של  (מהלך מלודי המהווה את הבסיס המלודי במוסיקה ההודית/סולם/מודוס) היא ראגה Yaman ראגה 

הראגה . ר של המוסיקה הקלאסית בצפון הודושעות הערב המוקדמות ונחשבת לאחת הראגות הקאנוניות ברפרטוא

 .Maiharבאלתור על מספר פרקים לפי מסורת הנגינה של אסכולת מתפתחת 

תי קומפוזיציות בלווי תופי לאחר מכן יפותחו ש, בשלושת הפרקים הראשונים מנגן החליל עם לווי של טנפורה בלבד

 .הטבלה

Making music בראגה  Hamsadwhani 

בקטע זה יוצג שילוב ייחודי של נגינת קונטרבס יחד עם חליל הבנסורי ותופי . שמקורה בדרום הודו ראגה פנטאטונית

 .הטבלה

Raga bhairavi שחרחורת והשיר 

נציג וננגן . היא אחת הראגות עם מגוון הלחנים והשירים הגדול ברפרטואר של המוסיקה ההודית bhairaviראגה 

אשר גם  ,"שחרחורת",שונים בהודו ולסיום ננגן את השיר הישראלי האהוב מספר לחנים ושירים בראגה זו ממחוזות

 .הוא למעשה נכתב בראגה זו

 

 

 כהן ' שפאץ'רון 

כהן את האהבה הגדולה ' שפאץ'קונצרט קסום אחד בלילה שלפני חזרתו ארצה מנדודים במזרח החדיר ברון 

זה . פגש אחד היה עתיד לשנות את מהלך חייושנים מספר לאחר מכן מ. למוסיקה הודית קלאסית ולחליל הבנסורי

שם הוא פגש את מי שעתיד להיות מורהו החלילן הדגול  0002היה בירושלים מאחורי הקלעים של בנייני האומה ב

Pandit Hariprasad Chaurasia באותו המעמד Chaurasia הרחיק , הסכים לקבל אותו כתלמיד וכך הוא עשה

 .למומביי הרחוקה שם החל את הכשרתו כנגן בנסורי חליל הצד ההודי

במהלך השנים הוא נע על הקו של הודו וישראל כשהוא לומד ומתמקצע בנגינה על הבנסורי ומשתלם בלימודי שירה 

הוא זכה במלגות לימודים ויצירה מטעם ארגון . רחבהוטבלה אצל מגוון מורים נוספים כדי לרכוש השכלה מוסיקאלית 
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חברה ישראלית בבעלות הודית התומכת בישראלים העוסקים בתרבות ) Naan Dan Jain irrigationל ו"נכי צה

 (.הודו

לאורך השנים הוא הופיע במגוון הרכבים של מוסיקה הודית קלאסית ומוסיקת עולם על מיטב הבמות בין השאר 

 .בשגרירות הודו ובמרכז סוזן דלאל, באוניברסיטה העברית, בספריה הלאומית ,בפסטיבל ישראל

למגוון נרחב של מוסיקאים בכדי ליצור יחד מגוון רחב של מופעים בהרכבים שונים ובסגנונות חבר עם השנים  'שפאץ'

ומוסיקת עולם  אז'מגוונים הנטועים עמוק בתוך המסורת של המוסיקה ההודית הקלאסית אך מערבים ניחוחות של ג

 . ממסורות שונות מאפריקה ועד הבלקן

 

 תופי טבלה וכלי הקשה -דניאל וייט 

ומאוחר יותר למד טאבלה מפנדית ( שירי התמסרות)אן 'דניאל התחיל דרכו בנגינה במקדשים מסוג המוזיקה הבג

 .רבים דניאל מופיע ברחבי הארץ עם אמנים. תלמיד בכיר של אוסטאד אלה ראקה, נישקנט ברודקאר

 

 טנפורה וקונטרבס -מארק קירז׳נר 

מנגן קונטרבס וגיטרה בס . חגי בליצקי ואריה וולניץ, למד אצל מיכאל קלינגהופר. בוגר האקדמיה למוסיקה בירושלים

 .בהרכבים שונים בז׳אנר האתני

 

 

 

 

 

 :"סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית"ב הקונצרט הבא

 

 אודיטוריום מוזיאון הכט, 01:01, 6102בינואר 02, אשוןיום ר

 

 בילונהי 'לשתי גיטרות חשמליות מאת פיירלואיג  OM.ON  - אנסמבל ניקל 

גיטרות חשמליות –תום פאולס , ירון דויטש  

 

____ ______________________________________________________________________________________  

–תערוכות והצגות , קונצרטים –לאמנויות לקבלת הזמנות לכל אירועי בית הספר   

.והצטרפו לרשימת התפוצה   gmichal@univ.haifa.ac.il -כתבו בבקשה ל  

האוניברסיטת חיפ, לאמנויות בית הספר   
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