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קול קורא לכנס לכבוד חנוכת האולפן במחלקה למוזיקה

מוזיקה ישראלית בעולם הדיגיטאלי
על תהליכי עיבוד ויצירה של מוזיקה ישראלית במפגש עם אולפן ההקלטה
והטכניקות הדיגיטליות
המחלקה למוזיקה באוניברסיטת בר אילן ,המסלול למוזיקה וטכנולוגיה ,שמחים להכריז
על כנס מוזיקאים וחוקרים המיועד לדיונים והחלפת רעיונות.
במרכז הכנס תעמודנה שאלות על ההשפעות וההשלכות של המפגש בין המוזיקה
הישראלית על כל גווניה לבין העולם הדיגיטלי.
במהלך הכנס ייחנך אולפן ההקלטות החדיש של המחלקה ,המיועד להקלטת כלים
קלאסיים ואתניים.
תוכנית הכנס:
ייתקיימו בו שלושה מושבים עיקריים ,שיארחו מוזיקאים מובילים מתחומי הביצוע,
המחקר וההלחנה .כל דובר יציג דוגמאות בעקבותיו יערך דיון בהשתתפות הקהל על
הסוגיות הנדונות.
בנוסף ייערכו באולפן המחלקה כיתות אמן ,שיאפשרו הצצה לתהליכי העבודה וההקלטה
של תקליטורים שהופקו לאחרונה בארץ.
הכנס יינעל באירוע מוסיקלי-טכנולוגי מיוחד במינו – ג'אם סשן למחשבים ניידים
בהשתתפות מיטב היוצרים בתחום.
נושאים מוצעים:
רוק ומיתרים :טרנד או מהפכה? על הנוכחות העצומה של כלים קלאסיים בתוך הרוק
הישראלי והמוזיקה הפופולארית .בדיון תעלינה שאלות כגון למה זה קורה? האם זה טוב?
איך ניתן לעשות זאת טוב יותר? האם זו תופעה חדשה? האם מדובר בראשיתה של
בשורה או בתופעה חולפת?
המלחין באולפן :מה קורה למוזיקה הכתובה בתהליך ההקלטה? האם התוצר של המלחין
במאה ה 32-הוא הביצוע החי או ההקלטה? מה עושים שינויים טכנולוגיים לתהליך
הכתיבה? כיצד משפיעה ההקלטה על מוזיקה מוקלטת הנוצרת בעבור תיאטרון וקולנוע.
אותנטיות מוקלטת :סוגיות בהקלטה ובהפקה של מוזיקה אתנית .אילו תהליכים עברה
המוזיקה האתנית במעבר מהמקור לאולפן.
ג'אם מחשבים :מוזיקה למחשב נייד .קונצרט מיוחד לאירוע.

  music.dept @mail.biu.ac.il  http://www.biu.ac.il/HU/mu/פקס  Fax: 03 738 4104 :טלTel: 03 531 8405 :
אוניברסיטת בר -אילן  ,רמת גן  , 00955ישראל • Bar-Ilan University, Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il

הפקולטה למדעי הרוח
המחלקה למוזיקה

Faculty of Humanities
Department of Music

הכנס יתקיים באוניברסיטת בר אילן
ביום רביעי  61 ,במארס  ,1166י' באדר ב' תשע"א.
מבצעים ,מלחינים ,חוקרים ,ואנשי אולפן מוזמנים לשלוח הצעות
לפרזנטציות על פי הנושאים שלעיל:
פרזנטציה באחת משתי המתכונות:
 פרזנטציה קצרה הכוללת הצגה של קטע מוסיקלי אחד ,ודיון קצר
כחלק מפאנל ( 61דקות) במליאה
 כיתת אמן באורך  51דקות באולפן ההקלטות ,ובה אפשרות
להרחבת הדיון והשמעה של יצירות מלאות.
על ההצעות לכלול את הפרטים הבאים:
 סוג הפרזנטציה :קצרה ( 21דקות) או ארוכה ( 51דקות).
 שם המציג ,תחום מקצועי ,פרטים להתקשרות (טלפון ודוא"ל).
 נושא הפרזנטציה.
 שם הקטע המוסיקלי שיוצג ,פרטי הביצוע ,ההקלטה ותיזמון מדויק של היצירה.


תקציר ( 311–211מילים) על הקטע המוצע.

בנוסף ,מבצעים המעוניינים לנגן קטע מוסיקלי רלוונטי באירוע הסיום
של הכנס או מוזיקאים המנגנים על מחשב נייד ככלי נגינה ומעונינים
להשתתף בקונצרט המחשבים הניידים מוזמנים להגיש לכך הצעה
הכוללת את שם קטע ,אורך הקטע ומפרט טכני.
מועד אחרון להגשת הצעות :יום שלישי  61בפברואר ,ט' באדר א'
לפרטים נוספים ולמשלוח הצעות:
tipehamusic@gmail.com
אמירה ארליך 115-1161111
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