
יום חמישי 4.4.2019

יום שישי 5.4.2019

יום שבת 6.4.2019

סופ”ש

נפלאות וינה
4-6.4.2019 | מלון גולדן קראון, נצרת

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

17:00  הרצאה: 
הרצל בוינה בשנות התשעים של המאה ה-19   

עיתונאי ביום, נביא בלילה. בטבורה של עיר שוקקת חיים ותרבות 
מסתובב איש עצוב, המוכר כעורך בעיתון. אך לעת לילה, הוא 
כותב טקסטים שעניינם בהחלט לא בעירו, אף שנדמה שהיא זו 

שמאפשרת אותם. אם תרצו...
מרצה: פרופ' מוטי גולני, אונ' תל-אביב

18:30 - ארוחת ערב

21:00  קונצרט: שוברטיאדה 
פרנץ שוברט - אחד המלחינים הבודדים שנולד ומת בוינה, 
ותרם לה מחרוזת של אבני חן מוסיקליות שאין דומה לה. 
במשך 31 שנות חייו כתב יותר מ-1,000 יצירות מופלאות. 
בביצוע הזמר דניאל יוהנסן )אוסטריה( והפסנתרן דניאל גורטלר 

עורך ומנחה: יוסי שיפמן 

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

10:00  הרצאה: 
וינה - בירת האימפריה, המוסיקה והחיים הטובים 
מעטות הן הערים המהוות פסיפס כה מרתק כמו בירתם של 
קיסרי בית הבסבורג. כיצד מתפתחת העיר מכפר קלטי נידח 
לאחת הערים המופלאות בתבל, וכיצד הפכה לבירת המוסיקה 
העולמית? מדוע עמדה בגאווה מול האימפריה העותמנית, אך 

כשלה מול נפוליאון והיטלר?
מרצה: אלון קליבנוב, היסטוריון

11:45  הרצאה: וינה והאופרות של מוצרט  
יצירתם המשותפת של לורנצו דה פונטה ומוצרט הולידה את 
האופרות האיכותיות והפוליטיות ביותר שלו. ההרצאה תתמקד 
בהיבטים הפוליטיים והמהפכניים שביצירותיהם, ״נישואי פיגרו״ 
ו״דון ג׳ובני״ על רקע המהפכה הפוליטית בוינה במחצית השנייה 

של המאה ה-18. 
מרצה: מרב ברק, מדריכת טיולי תרבות, מנחה בתכנית החינוך 

של התזמורת הפילהרמונית הישראלית

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

17:00  הרצאה: וינה  - "האישה בזהב"  
מסע צילומי לעיר המרתקת בעקבות יוצרים ויצירות. 

העיר שהיא ציור מופלא להיסטוריה שלה, דרך הארכיטקטורה 
המגוונת והמפוארת, האמנים והיוצרים שהטביעו בה את חותמם, 

וגם - ֵאם כל בתי הקפה בעולם.
מרצה: יואל שתרוג, צלם גיאוגרפי

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   קונצרט: 
Wien Nur Du Allein "וינה, את רק את!" 

ממיטב קטעי האופרטה הוינאית של שטראוס, להאר וקלמן. 
בין נסיכת הצ'רדאש, העטלף, ג'ודיטה, הואלסים הגדולים של 
שטראוס, שירים וריקודים שנולדו בוינה ומככבים בכל נשף וינאי.

שירה: גוני כנעני, טלי קצף | כינור: ניתאי צרי
פסנתר: דודי זבה 

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: תיאוריית התרבות של פרויד   
פרויד ידוע כאבי הפסיכואנליזה, כתיאוריה כשם שכפרקטיקה 
טיפולית. פחות מוכרת היא תיאוריית התרבות שגזר מהפסיכואנליזה. 

ההרצאה תיסוב על הקשר שאינו ניתן להתרה בין השתיים.
מרצה: פרופ' משה צוקרמן, אונ' תל-אביב

12:15  קונצרט: וינה - עיר המוסיקה והאמנויות
חגיגה מוסיקלית המוקדשת לוינה וליוצרים הגאונים 

שפעלו בה. מוסיקה ווקאלית וקאמרית מיצירות 
היידן, מוצרט, בטהובן ושטראוס. 

בביצוע ובהנחיית הפסנתרן והמנצח גיל שוחט 
ובהשתתפות: ויקטור סטניסלבסקי - פסנתר
זלטה הירשברג - מצו סופרן, אייל קלס - כינור

אורית אורבך - קלרינט 

וינה - עיר המוסיקה והאמנויות, בית היוצר לגדולי ההוגים, היוצרים והמוסיקאים בתולדות התרבות המערבית. 
בין גינוני הקיסרות ההבסבורגית, הואלסים של שטראוס, האופרות של מוצרט והשטרודל של בתי הקפה. 

סוף שבוע של מעדני תרבות עם מיטב המרצים והמוסיקאים!

 הסעות

מתל אביב

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 


