דברים שנאמרו ב"חג החוג" 20 ,ביוני  ,2012על ידי רועי מור ועמית אשבל,
בשם הסטודנטים שהשלימו את לימודיהם לתואר

מכובדותיי ומכובדיי שלום,
הערב הוא ערב מרגש במיוחד ,קצת עצוב וקצת שמח – אנחנו מסיימים ללמוד
אחרי שלוש שנים במשכן לאומנויות.
כשהגעתי למשכן לפני שלוש שנים לא תיארתי לעצמי שככה אסיים .הדרך
שעברנו במשכן ובחוג היא דרך לא קלה אך להרגשתי היא דרך מצמיחה,
מבגרת ונותנת הרבה יותר מאשר ידע במוסיקה .הדרך הזו מבגרת ,מאתגרת
והיא תהליך אמיתי של שינוי מאדם שאוהב מוסיקה ומסתקרן לדעת לאדם מבין
מוסיקה ,ביקורתי ,עם ניסיון תיאורטי רחב ומעשי .אני מרגיש שסיימתי את
התואר עם שק ידע וכלים שייקחו אותי הלאה וקדימה.
החוג הזה ,עבר כל-כך הרבה שינויים בשלוש השנים שהיינו פה ,צמח בגודל,
בציוד ,במרצים ,וכמובן בפעילות ובגישה.
השנה נהנינו מסדנאות אמן לכתיבת מוסיקה חדשה לצ'לו ,היכרות עם הויולה-
דה גמבה ,ה-צ'ין וסדנה אינטנסיבית לכתיבה לעוגב במסגרת לימודי
הקומפוזיציה .עוד בקומפוזיציה – זו השנה השנייה שמתקיימת בה תחרות
הקומפוזיציה ע"ש איתי ויינר ז"ל ,אירוע המניע את הגלגלים היצירתיים של
תלמידי החוג ובוגריו .פרויקט נוסף הנערך זאת השנה הראשונה הוא שיתוף
הפעולה עם הסדנא להכשרת רקדנים – הזדמנות נדירה ומעניינת לשלב שני
עולמות.
בזכות כל ההזדמנויות הללו גדלנו ,התפתחנו ולמדנו כי המשכן פתוח כל יום עד
עשר בלילה ועד רבע לאחת ביום שישי.
כל אלו לוו ביחס אישי שנמצא באופן עקרוני רק בתמונות בעלוני פרסום של
מכללות למיניהן...
נוספו כלים ,פסנתרים ,ציוד לפרויקט המעורבות הקהילתית ,מעורבות של
הסטודנטים באירועים ברחבי האוניברסיטה ,שיתופי פעולה עם החוג לתיאטרון,
סיורים ועוד .בקיצור ,החוג הזה בצמיחה מדהימה וכיף לראות את הכיוון שהוא
צועד אליו ,וזה בזכות הסטודנטים ,אך כמובן הסגל וראש החוג.
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איתן –
איתן הוא אב רוחני ,גורו ,מנטור .איתן נותן לך להבין כי הוא רואה כל אדם ,כל
תלמיד ,כעולם השלם שהוא ,או היא ,באמת .הוא מסוגל לתת לך כיוון מבלי
להכווין – עובדה היא כי "אסכולת חיפה" היא לא אחת אשר ניתן לזהות על פי
קווים כלשהם – לכל מלחינה ומלחין ,קומפוזיטורית וקומפוזיטור צעירים ניתן
הצ'אנס להשמיע את קולו הכמעט-גולמי" ,מהבטן".
תרמת לנו השנה והרמת אותנו למקומות שלא חשבנו שאפשר להגיע אליהם,
כמו איש חינוך אמיתי ומאפשר.

יובל –
מה שעשית בחוג בתקופת כהונתך הוא פשוט מדהים ,וכל זאת תוך כדי שאתה
ממשיך להיות מרצה מקצועי ,מצחיק ומחנך אמיתי .בתור ועד היה לנו קשר
הדוק מאוד איתך ונתת לנו חופש ,עזרת תמיד ותמכת .המסירות ,הנאמנות
שלך לדרכך ולחוג ותחושת המטרה שלך ,כל אלו מושא אמיתי להערצה.
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