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הרצאות, קונצרטים ורב-שיח בנושא קומפוזיציה בת-זמננו
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יום ראשון, 18.5.2014

11:45-10:15   הרצאה   
:(Vladimir Gorlinsky) ולדימיר גורלינסקי

My music

13:45-12:15    הרצאות
אלון שב: "ּוְזַמן ָעִתיד ָאצּור ִבְּזַמן ָעָבר" – עיון 
באופרה יוסף ואחיו (2011) מאת עילם רותם

אסף תלמודי: "אדמכונה אדמנגינה" – האקינג 
ביולוגי-טכנולוגי במוסיקה הניסיונית החדשה

15:45-14:15   קונצרט
אודיטוריום הכט, בניין ראשי

אנסמבל ניקל
יצירות מאת ז'ורז' אפרגיס

(Georges Aperghis), רפאל סנדו
(Stefan Prins) וסטפן פרינס (Raphaël Cendo)

17:45-16:15   הרצאה
 :(Vykintas Baltakas) ויקינטס בלטאקס
אורובורוס (Ouroboros) – סטרוקטורה 

מעגלית וִמחזור של חומר במוסיקה שלי

19:45-18:15   קונצרט
יעל ברולסקי, כינור; עודד גייצהאלס, כלי-נקישה

,(Pierre Boulez) יצירות מאת פייר בולז
,(Luciano Berio) לוצ'נו בריו

,(Vinko Globokar) וינקו גלובוקאר
,(Dai Fujikura) דאי פוג'יקורה

(Iannis Xenakis) יאניס קסנאקיס
וכרמל רז

יום שני, 19.5.2014

13:45-12:15   הרצאה
:(Stefan Prins) סטפן פרינס

Composing (with) technology

15:45-14:15   קונצרט
ראובן סרוסי, גיטרה – "מוסיקה לגיטרה 

בחמישים השנים האחרונות"
יצירות מאת אבל ארליך,

,(Benjamin Britten) בנג'מין בריטן
טריסטן מיראי (Tristan Murail), חוזה מריה 

 (José María Sánchez-Verdú) סאנצ'ס-ורדו
ויאיר קלרטג

17:45-16:15   הרצאה
ראובן סרוסי:

טלור (Tellur) לגיטרה (1977) מאת טריסטן 
מיראי – דוגמה מוקדמת לתפיסה ה"ספקטראלית" 

במוסיקה באמצעות כלי לא אופייני

19:00-18:15   הרצאה
ענבל גוטר: החלל המוסיקלי כמארג של צירי 

ניגוד ביצירותיה של קאיה סארייהו
(Kaija Saariaho)

21:00-19:30   קונצרט
ז'אן-פייר קולו (Jean-Pierre Collot), פסנתר – 

"טקסטורה"
 ,(Hans Abrahamsen) יצירות מאת הנס אברהמסן
 ,(Claude Debussy) ויקינטס בלטאקס, קלוד דביסי

ג'ונתן הארווי (Jonathan Harvey), פביו נידר 
,(Hèctor Parra) הקטור פארא ,(Fabio Nieder)

 ,(Alexander Scriabin) אלכסנדר סקריאבין
,(Salvatore Sciarrino) סלבטורה שארינו

 (Karlheinz Stockhausen) קרלהיינץ שטוקהאוזן
ויובל שקד

יום שלישי, 20.5.14

11:45-10:15   הרצאה
ז'אן-פייר קולו:

Is a performer  of contemporary music 
allowed to play rubato?

13:45-12:15   הרצאות
עודד זהבי: 

(Chinary Ung) מאת צ'ינרי אונג

יובל שקד: Still, קונצ'רטו לכינור (2011)
(Rebecca Saunders) מאת רבקה סונדרס

15:45-14:15   רב-שיח
קומפוזיציה בת-זמננו – דיון בהשתתפות

אורחי הכנס והקהל
מנחה: יובל שקד

הכניסה חפשית

ההרצאות ייערכו במשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט, חדר 322
הקונצרטים ייערכו במשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט, אולם 207

(1987) Spiral 1


