החוג

למוסיקולוגיה

מוסיקה פופולרית בישראל:
פרקטיקות חדשות של ייצור וצריכה
יום חמישי  - 6.1.11ראש חודש שבט ,התשע"א
האוניברסיטה העברית ,קמפוס הר הצופים ,בניין המנהלה )ליד הפורום( ,אולם ברונפמן
 9:00-10:30דברי ברכה:
ד"ר רוני גרנות  -ראש החוג למוסיקולוגיה
נציג הוועדה המארגנת

מושב פתיחה - Popular Music and National Culture In Israel -
הערכה מחודשת של הספר
בהשתתפות המחברים :פרופ' מוטי רגב ופרופ' אדוין סרוסי.
 10:30-10:45הפסקה

 15:10- 15:25הפסקה

 15:25-17:00מושב שלישי " -צועקים את שמך בהרבה לשונות":
היברידיות ברוק בישראל
יו"ר :ד"ר עודד היילברונר
מרב מירון -בין זרות לשייכות -רוק מתקדם בישראל.
ד"ר מירי בלושטיין -אורפנד לנד -שגרירים )רועשים( של רצון טוב.
ד"ר שולי מרום" -לוס קפרוס" :שילוב תרבויות כבסיס ליצירת שפה מוסיקלית ייחודית.

המ ֶכר?
 10:45-12:15מושב ראשון -המדיום הוא ֶ

 17:00-17:15הפסקה

יו"ר :פרופ' מוטי רגב
ד"ר דני קפלן ,ניתוח ניאו-מוסדי של עליית הפופ הים תיכוני בשדה הרדיו
בישראל.
יוסי קסנר ,צריכה תרבותית בממשק שבין הלאומי לגלובלי -המוסיקה העברית
כמקרה מבחן.
ד"ר אריאל פרידמן ,ה"מצב" הישראלי כפי שהוא משתקף בקליפים ישראלים.

 17:15-18:45פאנל סיום :מה נשמע? – מוסיקאים ,אנשי תקשורת ואנשי
תעשיית המוסיקה מסמנים מגמות במוסיקה הפופולרית בישראל.

 12:15-12:30הפסקה

מושב שני  -ציטוט וסמכות תרבותית-
דיאלוגים עם האחר הגדול
יו"ר :ד"ר אביגיל ווד
חלק א' 12:30-13:20
ד"ר יוסי גולדנברג -ציטוט מתוך ריחוק של תרבות ישראלית קנונית
בפרספקטיבה היסטורית.
עודד ארז -הציטוט כמעשה פוליטי.
 13:20-14:20הפסקת צהריים

חלק ב' 14:20-15:10
אמירה ארליך -רוק ישראלי בדיאלוג עם אלוהים.
נעמי כהן צנטנר  -מסורת אינסטנט :הדרך הקצרה של להיטי פופ חסידי לשולחן
השבת.

משתתפי הפאנל
תמיר מוסקט
מפיק מוסיקלי ומוסיקאי בינלאומי ,מייסד וחבר ה"בלקן ביט
בוקס" .בישראל הפיק אלבומים ללהקת "הבילויים" ,אפרת גוש
ואורן ברזילי .בימים אלו מפיק אלבום למשפחת אלייב.

בועז כהן
מוזיקאי ושדרן רדיו ) .(88FMעורך ומגיש את תכנית הבוקר
"רוקר טוב".

גיא חג'ג'
כותב כבר  6שנים את בלוג המוזיקה "עונג שבת" .מבקר
אלבומים ובעל טור מוזיקה שבועי ב .Ynet-מנהל לייבל עצמאי
).(Hiss Records

דבורה קיציס
שדרנית ועורכת תוכניות רדיו )רשת גימל ורשת מורשת(.
מתמחה במוסיקה יהודית.

