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החוג למוסיקה

  סדרת הרצאות בנושא מוסיקה ועם ישראל ///////////////////////////////////////

פרופ' יובל שקד, החוג למוסיקה, אוניברסיטת חיפה  8.3.21
פנים רבות לה - נקודות ציון היסטוריות ואפיונים מכריעים     

אחדים של מוסיקה יהודית   

ד"ר ענת רובינשטיין, האוניברסיטה העברית והאקדמיה   15.3.21 
למוסיקה ולמחול בירושלים   

המלחינים המוקדמים של ביאליק באודסה   

אלי יפה, מנצח ומלחין  22.3.21
"סודות פרשנות" במוסיקה הדתית   

פרופ' עודד זהבי, החוג למוסיקה, אוניברסיטת חיפה  5.4.21
מוסיקה ישראלית בעת הזו – מיומנו של מלחין ומנהל     

מוסיקלי    

ד"ר אלון שב, החוג למוסיקה, אוניברסיטת חיפה  12.4.21
סלומון זולצר - כוכב-העל ומורשתו המוסיקלית   

ד"ר דפנה דורי, החוג למוזיקולוגיה, אוניברסיטת אופסלה,   19.4.21 
שוודיה   

ישראל – עיראק: סיפור אהבה מוסיקלי?   

ד"ר גתית בועזסון, האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים   26.4.21 
והאוניברסיטה העברית   

מלחיני העליה השנייה והשלישית: סגנונם והשתנותו     
בעקבות השתנות מיקום ההטעמה בשפה   

ארנון יהל, חוקר עצמאי  3.5.21
מהפכת הרבי המרקד: הולדת המוזיקה החסידית המודרנית   

ד"ר טניה סרמר, האוניברסיטה העברית   10.5.21
מוסיקה בירושלים   

ד"ר אבי בר-איתן, האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים   24.5.21 
והאוניברסיטה העברית   

בין יהדות וישראליות: המוזיקה כמגשרת בין זהויות –    
עיון בלחנים של יאיר רוזנבלום   

ד"ר רונית סתר, המרכז לחקר המוסיקה היהודית,   31.5.21 
האוניברסיטה העברית   

בין מוסיקה ליתורגית למוסיקה אמנותית: מרדכי סתר,     
הקנטטה לשבת ותיקון חצות   

ד"ר עירית יונגרמן, החוג למוסיקה, אוניברסיטת חיפה  7.6.21
בחיפוש אחר מנגינה נעלמה: גלגולו של פיוט   

ד"ר עירית יונגרמן ומרצים אורחים
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לאורך הקורס ייבחנו מזוויות שונות נקודות מפגש בין מוסיקה ותולדות עם ישראל עד ימינו. תועלה השאלה – מה היא מוסיקה יהודית? מתי התפתח מושג זה וכיצד? 
נתייחס לרפרטוארים שונים, נסקור את התפתחות המוסיקה היהודית בראשית המאה העשרים כחלק מההתעוררות הלאומית, ואת מקומה של המוסיקה בתרבות העברית 
החדשה ובתרבות הישראלית. נבחן את מקורותיה של המוסיקה הישראלית, את התהליכים שתרמו להתפתחותה כמו גם ההשפעות והמפגשים התרבותיים שעיצבו אותה. 
נתייחס להשפעתם של אירועים היסטוריים וחברתיים על התהוותה של מוסיקה ישראלית ועל האופן שבו היא משקפת את התנועה בין זהויות שונות. בחלקו המסכם של 

הקורס תועלה שאלת מקומן של המסורות המוסיקליות היהודיות במוסיקה הפופולרית והאמנותית בישראל, והאופן שבו ניתן בה ביטוי לזהויות היהודית והישראלית.


