
יום חמישי 22.2.2018

יום שישי 23.2.2018
יום שבת 24.2.2018

סופ”ש

ברלין 
22-24.2.2018 | מלון גולדן קראון, נצרת

16:00-15:00 - הגעה למלון, קבלת פנים והתארגנות בחדרים

17:00  הרצאה: העיר שקמה מן אפרה כעוף החול   
העיר שקמה מחורבן כמעט מוחלט לחיים, ולא רק חיים אלא חיי 
זוהר. הפכה מעיר פרובינציאלית שכוחת אל למרכז תרבות עולמי, 
מבונקר הנאציזם למעוז קידמי של המחנה הקומוניסטי, מעיר 
שמסמלת דיכוי פוליטי לעיר של חירות אישית בלתי מוגבלת. 
למרות עול עברה, הפכה למוקד של אירופה הצעירה שפניה לעתיד.

מרצה: ד"ר גוסטב מייסלס, היסטוריון

18:30 - ארוחת ערב

21:00  קונצרט: יהודים וגרמנים על ציר המוסיקה  
ברלין היתה בית למוסיקאים יהודים שפרחו בעיר והשפעתם 
הגיעה משם עד לארץ ישראל. בתכנית: אריות מתוך אופרות של 
וובר, שירים של מנדלסון, קורט וייל, שירי מרלן דיטריך, שירי פאול 
דסאו, קטעי תפילה מברלין ושירים עבריים שנולדו בברלין.
עורך ומנחה - יוסי שיפמן, עיתונאי, מרצה ומבקר מוסיקה

בביצוע: יעל לויטה - סופרן
דניאל יוהנסן )אוסטריה( - טנור 

פסנתר - דניאל גורטלר

9:30-7:00  -  ארוחת בוקר עשירה ומפנקת 

10:00  הרצאה: המוזיאונים החשובים של ברלין  
לא רק הפרגמון... סיור מרתק במוזיאונים החשובים של ברלין, 
בהם נמצאים אוצרות תרבות האנושות מימי קדם ועד ימינו אנו.

מרצה: ד"ר אפי זיו, מרצה לתולדות האמנות

11:45  הרצאה: "ברלין עדיין לא  נחה" -  
יוצרים עבריים בעיר הגדולה   

ברלין שימשה צומת חשוב ותוסס לאינטלקטואלים מרחבי תבל, גם 
לענקי הרוח של הספרות העברית. כאן נפגשו ביאליק ועגנון, גרשום 
שולם ולאה גולדברג, אלזה לסקר שילר ואצ"ג, שאול טשרניחובסקי 
ונחום גוטמן ועוד. מה היה בה בברלין, מה נכתב בה ואודותיה?

מרצה: ד"ר רוחמה אלבג, החוג לספרות, מכללת לוינסקי

16:00-13:00  -  הפסקת צהריים למנוחה ופינוק במלון
17:00-16:00  -  קפה ומאפה 

17:00  הרצאה: ברלין - 
עבר קשה, הווה מרתק ואיזה עתיד?
מסע מצולם לאתרים ולמונומנטים הבולטים 
של ברלין בנקודת המפגש בין העבר הקשה 

להווה הנוצץ שבה.
מרצה: נירית בן יוסף, תושבת ברלין ומומחית 

להיסטוריה הברלינאית

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: אופרה בגרוש –  
משירי קורט וייל עם הרבה ברכט

זמרת הסופרן קרן הדר במופע המוקדש כולו 
למלחין היהודי הענק קורט וייל. 

תחנות בחייו של המלחין שהרבה לשתף פעולה 
עם ברטולד ברכט. שירים ידועים כמו "מקי 
סכינאי", "סוראביה ג'וני", לצד שירים מוכרים 

פחות כמו "רב חובל" של וולט ויטמן. 
פסנתר - יוני פרחי

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: היבטים היסטוריים, פוליטיים ותרבותיים 
ההרצאה תדון בהיסטוריה של ברלין בעידן המודרני, כעיר מרכזית 
בתרבות הגרמנית בין שתי מלחמות העולם עד לעליית הנאצים לשלטון 
ב-1933, לרבות גורלה כעיר חצויה במחצית השנייה של המאה ה-20.

מרצה: פרופ' משה צוקרמן, אונ' תל-אביב

12:15  קונצרט: מברלין ללייפציג – 
עיר קטנה, מוסיקה גדולה

כיצד הפכה לייפציג, עיר שדה בינונית בגודלה, לאחת הערים 
החשובות והמשפיעות של גאוני המוסיקה הקלאסית בכל הזמנים? 
נחווה את יופייה וכוחה של העיר דרך ארבע יצירות מופת מאת 

 שומאן, באך, גריג ומנדלסון.
בהשתתפות גיל שוחט ואמנים אורחים

ברלין רבת המהפכים והדרמות במאה העשרים שהפכה לבירת התרבות של אירופה במאה ה-21. 
עיר הולדתם של ברכט וקורט וייל אך גם זו ששקעה בתהומות האפלים כבירת אימפריית הרשע. 

וכיום מרכז עולמי לאדריכלות אוונגרדית, אמנות ומוסיקה המהווה מוקד משיכה למיליוני מבקרים בכל העולם.

לפרטים והרשמה : דרך מאיר ויסגל 2, ת.ד 4075, פארק המדע רחובות, 7414001 
 info@ktarbut.co.il | www.ktarbut.co.il | 08-9396040 :טל': 08-9396030 | פקס 

 הסעות

מתל אביב

צילום: דניאל צ’צ’יק


