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 4ביולי יום א'
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
קמפוס גבעת רם
אולם נבון )בניין התיכון שליד האקדמיה(
התכנסות ,הרשמה ,כיבוד קל ,תערוכת פרסומים של חברי האיגוד
ברכות:
פרופ' אילן שול ,נשיא האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
פרופ' ינעם ליף ,דיקן הפקולטה לקומפוזיציה ,ניצוח וחינוך מוסיקלי
מושב א'
מוסיקה ישראלית אמנותית מושב לזכר יוסף טל
)בשיתוף עם החוג למוסיקולוגיה ,האוניברסיטה העברית(
יו"ר :מיכאל וולפה )האקדמיה למוסיקה ולמחול(
יוחנן רון )אוניברסיטת ת"א( :יוסף טל :ביטויים של אישיותו ביצירה "קינה על מות משה"
רונית סתר )המרכז לחקר המוסיקה היהודית(":ואם האטונליות ...מייצגת את ההווה המוסיקלי,
הרי שגם אנחנו חייבים למלא את חובתנו כעם בחבר העמים"
הלל צרי :סוויטה לצ'לו סולו מאת יוסף טל
הפסקת קפה
הלל צרי :מאמר לצ'לו סולו מאת יוסף טל
גליה דוכין אריאלי )האוניברסיטה העברית( :השתקפות השואה במוסיקה אמנותית בישראל
עירית יונגרמן )האוניברסיטה העברית( :בנו בארדי :מסע אל המזרח
מנחם צור )האקדמיה למוסיקה ולמחול( :על הקונצ'רטו לפסנתר של יוסף טל
עמית דולברג :קונצ'רטו לפסנתר וסרט מגנטי מאת יוסף טל
מירנה הרצוג :יצירות לוויולה דה גמבה– ההופעה מוקדשת ליואכים בראון לרגל הגעתו לגבורות
הפסקה קפה
מושב ג )חדר (522
מושב ב' )חדר (521
חוקרים צעירים
חקר הביצוע
יו"ר :רחל קולנדר )מכללת ירושלים(
יו"ר :אורי גולומב )איניברסיטת קמברידג',
יפעת פוריה )מכללת לוינסקי( :עולמה
עמית מחקר של האקדמיה הבריטית(
המוסיקלי של אישה בעלת צרכים מיוחדים:
איתן אור־נוי )בית ברל( ,בני שור ,אלעד
ליבמן )אוניברסיטת תל־אביב( :העצים שביער :חקר מקרה
יחסי קרבה וגומלין בין ביצועי כנרים
מרדכי נאמן )האוניברסיטה העברית( :שחזור
אביאור ביירון :הוברמן כבטהובן :
קריאה בתורה על פי רויכלין
ביצוע מוסיקלי כמסמל את הנשגב

18:45
אביגיל דולן )אוניברסיטת קמברידג'(:
ויברטו וסכולת הנגינה בחליל בצרפת בהקלטות
בין השנים 1950–1900
רון אתר :הבעייתיות של ביצועי יצירותיו של
ברטוק

מושב ד' :שנברג בווינה
יו"ר :עדינה פורטוביץ )אוניברסיטת בר־אילן(
קארול בארון )אוניברסיטת ניו־יורק סיטי
סטוני ברוק( :המציאות המוסווה בסצנות
הסיוטים באופרות המוקדמות של שנברג:
אנטישמיות בווינה על סף המאה העשרים
איתן חיימו )אוניברסיטת בר־אילן(:
התכתבותו המוקדמת של שנברג—דו"ח
התקדמות
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אולם נבון )בניין התיכון שליד האקדמיה(
הרשמה ,כיבוד קל ,תערוכת ספרים מסוכנות רודני פרנקלין .תערוכת פרסומים של חברי האיגוד
9:00
 10:00מושב ה' :מילה וצליל
יו"ר :יהודית כהן )אוניברסיטת תל־אביב(
בנימין פרל )האוניברסיטה הפתוחה( :הרצ'יטטיבו סקו כיצירה מוסיקלית באופרות של מוצרט
נפתלי וגנר )האוניברסיטה העברית( :גלדיאטורים בזירה המוזיקלית :התחרות המוסיקלית בעיני הספרות
 11:00הפסקת קפה
מושב ז' )חדר (522
 11:30מושב ו' )אולם נבון(
חקר חינוך מוסיקלי
ניתוח של מוסיקה טונלית לזכר ארז רפופורט
יו"ר :ורוניקה כהן )האקדמיה למוסיקה
יו"ר :זהר איתן )אוניברסיטת תל־אביב(
ולמחול(
סטודנטים של החוג למוסיקה רב־תחומית )האקדמיה
למוסיקה ולמחול( :ביל אוונס — ולס לדבי
ורוניקה כהן :הצורך בדיאלוג מתמשך בין
מחקר ליישום בחינוך מוסיקלי
אלין גבאי )אוניברסיטת תל־אביב( :הקווארט־סקסט
הקדנציאלי כמקרה מבחן ליישום גישות שונות בהוראת
תמר אקר־חתוכה )מכללת לוינסקי( :איך שיר
הרמוניה
נולד .השירה במקהלה כחלון לתהליכים
קארן בוטגה )אוניברסיטת קנטקי( :לקרוא את
יצירתיים — חקר מקרים מרובה איכותני
הקריאה :אדורנו קורא את הפרלוד בדו דיאז מינור מאת
רחמנינוב :מטפורות של חורבן ,ז'סטות של כוח
אלחאן אשקאר־חילו )מכללת לוינסקי(:
המשמעות המוסיקלית ,החברתית והחינוכית
בויד פומרוי )אוניברסיטת אריזונה( :טוניסיזציה של
של שילוב הרמוניה מערבית במוסיקה הערבית
הטוניקה :התקוממות של סולם הבית בתצוגות סונטה
— הצעה לעיצוב שיטת הרמון
ממוצרט עד ברהמס
13:15
15:00

16:30
16:45

18:30
19:00

הפסקת צהרים
מושב אדמיניסטרטיבי )אולם נבון(
בלה ברובר־לובובסקי :דו"ח שנתי של פעילות האיגוד ודו"ח RILM
יוסף גולדנברג :דו"ח כספי ודו"ח התנהלות מול הרשויות
דין רוט )אוניברסיטת פיטסבורג ,העורך הראשי של (Grove Online
עדינה פורטוביץ :דו"ח מנעד
בחירות להנהלה ולמועצה ,שונות
הפסקה
מושב ח' :מוסיקה יהודית לזכר ישראל אדלר )אולם המוסיקה ,ספריית השמע והמוסיקה ע"ש בלה
והרי וקסנר ,בית הספרים הלאומי(
יו"ר :אליהו שלייפר )היברו יוניון קולג'(
אליהו שלייפר :דלתות פתוחות לרווחה ולבטים ישנים וחדשים בחקר המוסיקה של בית הכנסת האשכנזי
דון הרן )האוניברסיטה העברית(" :קחי כנור" ,פיוט מאת שמואל ארקיוולטי )נפט'  (1611במילה וצליל
עמית קליין )המרכז לחקר המוסיקה היהודית( :התחנון והרגש ביצירות תור הזהב של חזנות אשכנז
הפסקה וכיבוד )בית הספרים הלאומי(
סיור בארכיון הצליל הלאומי ,קונצרט מוסיקה יהודית )אליהו שלייפר והרכב "קפלטה" בהדרכת שלי
ברלינסקי(,
הכרזת הזוכה בפרס לחוקר צעיר על שם ישראל אדלר

