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סופ”ש

מאופרה למחזמר 
18-20.1.2018 | מלון דן כרמל, חיפה

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

17:00 הרצאה: "למי יש יותר כבוד?"  
כיצד משמש המחזמר הישראלי רמזור תרבותי ופוליטי, כיצד 
מעוצבת החברה הישראלית דרך מחזות הזמר ומהו תפקידה של 
המוסיקה בעיצוב המסרים התרבותיים והלאומיים? ממיטב מחזות 
הזמר הישראליים של כל הזמנים: קזבלן, איי לייק מייק, בוסתן 

ספרדי וסאלח שבתי.
מרצה: אסנת גולדפרב-ארזואן, מרצה וחוקרת הזמר הישראלי, 

דוקטורנטית במחלקה למוסיקה באוניברסיטת בר-אילן

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: פופרה  
מופע מיוחד בהשתתפות 
סולני האופרה בהפקתו 

של המוסיקאי אלדד שרים.
סולני האופרה יבצעו אריות 

ידועות בעיבודים מהפכניים, 
קלאסיקות מעולם הפופ והרוק 

ופנינים מעולם המחזמר המקומי.

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

10:00  הרצאה: ממונטוורדי עד ברנשטיין   
ההיסטוריה המרתקת של התפתחות התאטרון המוסיקלי מתקופת 
הרנסאנס ועד ימינו, ממונטוורדי ועד ברנשטיין. נציג ונבחן קטעים 

נבחרים מתוך יצירות המופת בז'אנר זה.
מרצה: ד"ר אורי לשמן, מלחין, מנצח, פסנתרן ומרצה

11:45  הרצאה: מחזות הזמר הגדולים בקולנוע   
מאחורי הקלעים של יצירות המופת הגדולות של הז'אנר האהוב. 
מי הם האנשים האמיתיים מאחורי "סיפור הפרברים" ו"כנר על הגג", 
כיצד הופק "גברתי הנאווה" עם שני זייפנים בתפקידים הראשיים 

וכיצד למד הקולנוע לשיר לפני שלמד לדבר? 
מרצה: אלון גור-אריה, במאי, תסריטאי וחוקר קולנוע

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

17:00  הרצאה: רומיאו ויוליה - באופרה ובמחזמר
סיפורם המיתולוגי של זוג האוהבים מורונה עובד לאינספור יצירות 
מוסיקליות. ההרצאה כוללת שלושה עיבודים מרהיבים לסיפור 
האהבה הגדול בכל הזמנים: רומיאו ויוליה בגרסה הצרפתית )גונו(, 

בגרסה האיטלקית )בליני( והאמריקאית )ברנשטיין(.
מרצה: מרב ברק, מרצה ומדריכת טיולי אופרה

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: הדיוות
הצצה נדירה ווירטואוזית אל מאחורי הקלעים של עולם הבמה. 
קטעים מתוך אופרות, אופרטות, מחזות זמר וקלאסיקות ישראליות, 
ולצדם קטעי מלל משעשעים וחריפים, החושפים את המתרחש 

מאחורי הקלעים.
כתיבה, עיבודים, פסנתר: דוד זבה

שירה: הילה בג‘יו, קרן הדר

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: מחזות זמר ותאטרון – 
לביים יותר "גדול מהחיים" 

הבמאי משה קפטן, השם החם ביותר כיום בתחום 
מחזות הזמר בישראל, ירצה על סוד האמנות הייחודית 
הזאת, לרבות סיפורים מאחורי הקלעים. בהרצאה יציג, 
בין היתר, את ההפקות האחרונות שביים "אוויטה" 

ו"עלובי החיים" וישווה בינן לבין הצגות תאטרון רגילות.

12:15  מופע: פניני המחזמר
מסע בזמן דרך השירים הגדולים של מחזות הזמר 

שכבשו את העולם בסערה. משירי המיוזיקל: 
פנטום האופרה, כנר על הגג, גבירתי הנאווה, 

סיפור הפרברים, צלילי המוסיקה, ינטל ועוד.
בביצוע הזמרת והשחקנית לימור שפירא 

)"צלילי המוסיקה"(

מכרמן למריה )'סיפור הפרברים'(, מ'גברתי הנאווה' ל'לה טרויאטה'. מהו הגבול העדין שבין יצירות האופרה הגדולות לבין מחזות 
הזמר הידועים? חווית התבוננות תרבותית ואמנותית ביצירות, בהכנתן מאחורי הקלעים ובאופני ביצוען, על הבמה ועל המסך הגדול.  
סוף שבוע סוחף עם יצירות האופרה המוכרות והאהובות ולהיטים ממחזות הזמר הגדולים והמרגשים בביצוע אמנים מהשורה הראשונה.
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