
 

 כנס החורף של האיגוד הישראלי למוסיקולוגיה 

 2021בפברואר,  25 – 24

 אתר הכנס ב לצפייה מבעוד מועדזמינות ההרצאות  –בימים אלה יתקיימו מושבי דיון 
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 : מאת סטיבן כאהן  הרצאת עוגן

 

 
 

 כנדי ו"הצמה הפרומה": מפגש בברצלונה לאחר אלף שנים-שנברג, אל

 

Schoenberg, Al-Kindī and the Unbound Braid:  

A Rendezvous in Barcelona a Thousand Years in the Making 

 

באוניברסיטת סינסינטי, מפגיש בהרצאתו בין שני מקורות  מוזיקלית  סטיבן כאהן, פרופסור לתיאוריה  

התוודע המלחין ארנולד שנברג למסה   1932-בביקורו בברצלונה בהמרוחקים זה מזה כאלף שנים. 

שיצאה לאור  ,  בן המאה התשיעיתכנדי,  -לוסוף והתיאורטיקן הערבי אלהפי  פרי עטו שלהתיאורטית  

  נוכחההרצאה תציג תובנות יסוד העולות  במהדורה מחודשת בעריכתו של המוסיקולוג רוברט לכמן.  

כנדי, המתקשרת לציור שצייר שנברג בעת הלחנת החמישייה -תגובתו של שנברג למפגש עם אל

 . 26 וסלכלי נשיפה, אופ

 

 

https://www.israel-musicological-society.org/winter-conference-2021
https://www.youtube.com/watch?v=oTKuQjFmRwM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oTKuQjFmRwM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oTKuQjFmRwM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oTKuQjFmRwM&feature=youtu.be


 

 

 מושבים 
 שכבתיות אופראית -מושב: רב

  אלירז וישראל טל ליוסף " 967- "מצדה באופרה הפוליפונית הפואטיקה אביב(-שושנה זאבי )אוניברסיטת תל

of Phenomenon The  סופיה מזר )האוניברסיטה העברית, האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים(

Libretti Opera Italian Century-Nineteenth in Intertextuality 

 מושב: צורות ותהליכים
 הקלאסי בקונצ'רטו הסולו התפתחות סולנית: לתצוגה מאפיזודה אילן(-עמר מליניאק )אוניברסיטת בר

תנועה" טונאליים באקספוזיציות של -"איי – דפורמציות או רפורמציות  הפתוחה( יברסיטהיושפט )האונ-יונתן בר

דוסק, רייכה והומל

 מושב: הוראת והלחנת מוסיקה לילדים 
  גלעד  ורדה פי על בישראל היסודי ביה״ס בכיתות מוזיקלי חינוך  למידה: תאוריות של מעשי יישום אסתי שינברג:

בראון יחזקאל מאת ילדים ל מוסיקה – יסופר   כי יאומן לא רתם לוז )המכללה האקדמית צפת(

 עשרה - מושב: המאה השבע
 קריסת  של מחודשת בחינה גדעון ברטלר )אוניברסיטת תל אביב, המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון(

  מיליוני פייטרו של הגיטרה ספרי  של המשונה והמקרה 17-ה במאה באיטליה המוזיקלי הדפוס תעשיית

 ( inganno) האינגאנו וגבולות גוואמי פרנצ'סקו חיפה( יברסיטתאלון שב )אונ

 מושב: בחינת והרחבת גבולות הדיסציפלינה 
 הלודומוזיקה של ייחודיותה על אילן(-עמיחי עסיס )אוניברסיטת בר

 ואתגר זכות השלישי: העשור בפתח מוזיקולוגיה-אתנו אלכס רוזנבלט )המכללה האקדמית צפת(

 

 יהיומוזיקה דתית: הלחנת ספקות בשפת הכנס מושב: "דת המוזיקה"  
  תקציר)ניתן לעיין ב  המאמין? ברהמס – המוזיקה"  "מן לאיוב מענה פינצ'ובר )האוניברסיטה העברית(-רות הכהן

  (ולתווים לביצוע הפניה עם ההרצאה,

  בליטורגיה לאפיפיור  וכפיפות דתית התחדשות חילון, על ואמן': 'אמן אילן(-אפרת אורבך )אוניברסיטת בר

 19-ה ה המא שלהי של הצרפתית

  

 

 

https://youtu.be/bfagWWuww_M
https://youtu.be/5YMuQeh_T44
https://youtu.be/5YMuQeh_T44
https://youtu.be/9-0lrqhd5iI
https://youtu.be/9-0lrqhd5iI
https://www.youtube.com/watch?v=v6mIKncKqHM
https://www.youtube.com/watch?v=v6mIKncKqHM
https://www.youtube.com/watch?v=v6mIKncKqHM
https://www.youtube.com/watch?v=v6mIKncKqHM
https://youtu.be/Np4uIhfFVHg
https://youtu.be/Np4uIhfFVHg
https://youtu.be/rra2r4FeJEk
https://youtu.be/rra2r4FeJEk
https://youtu.be/RQGTXsP5C3A
https://youtu.be/RQGTXsP5C3A
https://youtu.be/9Ffbfslt3sM
https://youtu.be/A7mR1onk_yk
https://youtu.be/G5amLLMchWY
https://www.dropbox.com/s/vv2xum42zuftl6o/%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%94%D7%9F%20%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A6%27%D7%95%D7%91%D7%A8%20-%20%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%95%D7%91%20%D7%9E%D7%9F%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g2ae45pik07e201/%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94%20%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93%20-%20%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%94-1-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g2ae45pik07e201/%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94%20%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93%20-%20%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%94-1-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g2ae45pik07e201/%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94%20%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93%20-%20%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%94-1-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g2ae45pik07e201/%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94%20%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93%20-%20%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%94-1-1.pdf?dl=0
https://youtu.be/ssLjFTmvymY
https://youtu.be/ssLjFTmvymY
https://youtu.be/ssLjFTmvymY

