כנס האיגוד הישראלי למוזיקולוגיה תשע"ג 2013 -
בית הספר לחינוך מוזיקלי – המדרשה למוזיקה ,מכללת לוינסקי לחינוך
רח' שושנה פרסיץ  ,15תל-אביב

יום א' 30/6/2013
 9:00התכנסות והרשמה
 10:00פתיחת הכנס :מחווה ל 100-שנות מכללת לוינסקי לחינוך



ברכות :רון ויידברג  -ראש בית הספר לחינוך מוזיקלי – המדרשה למוסיקה ,מכללת לוינסקי לחינוך; מרינה ריצרב  -יו"ר האיגוד הישראלי
למוזיקולוגיה
הרצאת פתיחה :שרית טאובר  -מן הסמינריון למורים לזמרה ( )1937אל המדרשה למחנכים למוזיקה ( – )1945מבט רב מימדי על
ראשית הכשרת המורים למוזיקה בישראל
)10:30-12:30 (Auditorium
Session 2: Dialogues of Styles
Chair: Tamara Balter
Bathia Churgin - Beethoven's Handel and the Messiah Copies

( 03:21-00:11אולם א')
מושב  :0קוגניציה וחינוך
יו"ר :קלאודיה גלושנקוף
רבקה אלקושי  -כיצד מאזינים ילדים ליצירה קלאסית לילדים? מחקר הבוחן תגובות
מילוליות וגראפיות של ילדים לפרק מתוך הסוויטה לפסנתר "פינת הילדים"
מאת קלוד דביסי
ענת ווקס-שלום  -תפיסת מבנה-העל בסגנונות מוזיקליים שונים
מרט מיירוביץ'  -סוציו-מוזיקה :חוקי יצירה קבוצתית מוזיקלית

13:00-12:30

Eytan Agmon - Chopin as an Interpreter of Mozart: The Variations
Opus 2 and Don Giovanni
Claus H. Canisius - The Style is the Man Himself
Yoel Greenberg - Parables of the Old Men and the Young: the
Multifarious Modernisms of Erwin Schulhoff's String Quartets

הפסקת קפה

( 00:11-02:11אולם א')
מושב  :2מוקדש לסיום הפרויקט "הצלה ,שימור והנגשה של אוצרות ארכיון
הצליל הלאומי"
גילה פלם ,עמליה קדם ,מתן ויגודה ,תמר זיגמן וגיל שטיין

( 00:11-00:11אולם א')

מושב  :0חינוך מוזיקלי בהקשר יהודי
יו"ר :רחל קולנדר
ענת רובינשטיין  -שירי ילדים ישראליים במרחב החינוכי-היהודי בארה"ב
נעמי כהן צנטנר  -״כל מקדש שביעי״ :חינוך מוסיקלי אלטרנטיבי עבור הילד
במשפחה הדתית לאומית

00:11-00:11

)13:00-15:00 (Auditorium
Session 4: Opera and Society in the 18th century
Chair – Uri Rom
Adi Burtman – Classical Jealousy in the Age of Enlightenment: The
Socio-Musical Mapping of Emotion in Handel's Opera-Oratorio
Hercules
Bella Brover-Lubovsky – Representation of the Greek Monody in
Eighteenth-Century Italian Music
Christine Siegert - The Family in Opera Seria of the Late 18th Century
Dörte Schmidt – Sarti's Scores and the Theatrical Systems in Europe.
About Opera Texts as a Media of Migration

הפסקת צהריים

18:00-16:00
מושב " :0מזרח ומערב" :על המוזיקה הקלאסית המזרחית
המושב מוקדש לזכרה של פרופ' דליה כהן
יו"ר :נתן שחר
בן שלו  -סגנונות וזרמים בזמר העברי ,מן "הברירה הטבעית" ועד "תן לי סימן" ,השיר הזוכה בפסטיבל הזמר והפזמון תשע"ג
מרק אליהו  -על המוזיקה פרי עטו לסרט הקולנוע "הבלדה לאביב הבוכה"
אמנון שילוח  -שירת הפניקס :מארם צובא ועד קרקוב
דוד מועלם  -מי מפחד מן התיאוריה של המוזיקה הערבית?
יצחק אביעזר  -השמעה והסבר על השיר "הלב רב לך אהבים"

יום ב' 1/7/2013
 9:00התכנסות והרשמה
00:21-0:21

מושבים מקבילים

מושב  :7תיאוריה בהיסטוריה (אולם א')

יו"ר :אלון שב
אריאל פאול – חיקוי במוזיקה רב-קולית לפי צרלינו
יוסף גולדנברג– הרמוניה בלי הולכת קולות? אתגר הפרשנות של טרנספוזיציה
דיאטונית מדויקת בקפיצה
דן כהן– תווי היצירה המקוריים של סיינט לואיס בלוז מאת וויליאם קריסטופר הנדי
כמקור להבנת סגנונות טרום מוזיקת הג'ז המוקלטת
אדם יודפת -המציץ בין החרכים :רגעים נומינוזיים בשיריו של ברי סחרוף

)Session 8: In memory of Mark Kopytman (Auditorium
Chair: Uri Golomb
Yulia Kreinin - Two facets of the Creative Process: Mark Kopytman's
Writing on Composition
רונית סתר – מרק קופיטמן ( )2011–1929ומקומו במוזיקה הישראלית
ארי בן-שבתאי ,מיכאל וולפה ,ינעם ליף ,טליה עמר וחיים פרמונט  -שיח מלחינים

 03:11-00:21הפסקת קפה

03:21-03:11

קונצרט מיצירותיו של מרק קופיטמן
אלה טובי – צ'לו
עפרה יצחקי  -פסנתר

 02:21-03:21מושבים מקבילים
מושב  :0חינוך – הדגמות (אולם א')

יו"ר :עדנה ענבר
רונית אפרתי" -אמא שלי תמיד רצתה שהבן שלה יהיה בטלוויזיה" – תכנית
לימודים לגיל הרך המבוססת על שירי תוכניות הילדים הקלאסיות של
הערוץ הראשון
יאיר ארליך  -סקוונצות לסולפז' סולו

מושב  :01מוזיקה יהודית וישראלית  -קולות מן העבר (אודיטוריום)
המושב מוקדש לזכרו של פרופ' יואכים בראון

יו"ר :יוחנן רון
בתיה חורגין :דברים לזכרו של פרופ' יואכים בראון
רחלי גלאי  -יואל אנגל (" )7291-7181חלוץ התחדשות של המוזיקה היהודית" :סקירה על פועלו
כמבקר ,כמעבד ,כקומפוזיטור וכמחנך
לירן גורקביץ  -פאול בן-חיים והקומפוזיציה הישראלית – עיון במקורות ארכיוניים שטרם נידונו

 00:21-02:21הפסקת צהריים
 00.00 -00.21אסיפה כללית
00:21-00:00
מושב  :00מוזיקה יהודית ויהודים במוזיקה
יו"ר :עדינה פורטוביץ
נפתלי וגנר ,ניר כהן ,מיכאל וולפה ,צבי זמל  -הפעילות המוזיקלית בגטו טרזין
 00.00 -00.21הפסקת קפה
07:00-00:00
מושב  :03מחווה לספר  The Music Libel Against the Jewsמאת רות הכהן ,זוכת
The Otto Kinkeldey Award for the most distinguished book in musicology published in 2012, given by the American Musicological
Society
רונית סתר  -עלילת הרעש כנגד היהודים :מבט היסטוריוגרפי על ספרה של רות הכהן
דון הרן  -הוצאת דיבה נגד מוזיקה יהודית :מה הלאה?
רות הכהן  -תגובה

