
9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: אוטו פון ביסמרק    
מנהיגות, מדינאות ודיפלומטיה הם 
תחומים מרכזיים בהיסטוריה, אך לא 
בהכרח חופפים. מעטים הצליחו 
לשלוט היטב בכל השלושה, ודמותו 
של אוטו פון ביסמרק בולטת כאחד 
הווירטואוזים הגדולים והמבריקים 

בהיסטוריה. 
מרצה: ההיסטוריון אלון קליבנוב

12:15  קונצרט: חגיגה וירטואוזית
גדולי הוירטואוזים הישראלים פוגשים את המנצח והצ׳לן הבינלאומי 
דמיטרי יבלונסקי לחגיגה חסרת גבולות של טירוף וירטואוזי. 
בביצוע המלחין, הפסנתרן והמנצח גיל שוחט ובהשתתפות: 
יעל לויטה - סופרן, ז׳אנה גנדלמן – כינור, עומרי מור - פסנתר ג'אז

יום חמישי 16.6.16

יום שישי 17.6.16

יום שבת 18.6.16

סופ”ש

וירטואוזים 
16-18.6.2016 | אחוזת אסיינדה, מעלות

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

17:00  הרצאה: הקומיקאים ששינו את העולם 
סיפורים מאחורי הקלעים על מי שהצליחו 
לשנות את עולמנו התרבותי בעזרת חוש 
ההומור שלהם; מדני קיי שניצח על תזמורת 
מבלי לדעת לקרוא תווים, אפרים קישון 
שהגיע לטקס האוסקר מבלי לדעת בימוי 
קולנועי מהו, וודי אלן שהמציא ז'אנר חדש 
של קומדיה ועד ג'רי לואיס שהמציא את 
הוידאו הביתי כדי לצלם בדיחות טובות יותר.

ע ו לנ קו קר  חו ו טאי  , תסרי , במאי ה ר ארי גו ן  אלו מרצה: 

18:30 - ארוחת ערב

 I've got rhythm :21:00  מופע
קצב מסחרר, אנרגיה וכלי הקשה בקונצרט 
וירטואוזי מיוחד עם אמן כלי ההקשה 
חן צימבליסטה ורביעיית מיתרים. יצירות 
מוכרות ואהובות מאת באך, צ'ייקובסקי 
ופיאצולה, שילובים של עיטור מוסיקלי 
, מוסיקת עולם בעיבודים  ני אלקטרו

מקוריים וחומרים אישיים.

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

10:00  הרצאה: וירטואוזים באמנות
כולנו מתפעלים מציורים ופסלים איכותיים אך ישנן יצירות בהן 
מפגין האמן וירטואוזיות מופלאה כל כך עד שאין אנו מאמינים 
כי הנראה לעינינו הוא ציור או פסל. על וירטואוזים באמנות 

ו"תעתועי עין" ביצירה האמנותית.
מרצה: ד"ר אפי זיו, מומחה לתולדות האמנות

11:45  הרצאה: זמרי האופרה הגדולים בעולם
מה עושה זמר אופרה לזמר גדול, וירטואוז, יחיד במינו וגדול 
מהחיים? על שירת האופרה כמקצוע ייחודי, תובעני, זוהר, מלהיב 

ומפחיד בו בזמן. 
מרצה: מרב ברק, מרצה וחוקרת אופרה

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

17:00  הרצאה: מיהו שחקן וירטואוז?
מהי וירטואוזיות בעולם התיאטרון - מקונסטנטין סטניסלבסקי 
השחקן והבמאי החשוב ביותר של המאה העשרים, שעל ברכי 
תורתו מתחנכים כל השחקנים ופרחי המשחק בעולם המערבי,  

עד ברטולד ברכט, חנה רובינא וליה קניג. 
מרצה: רועי הורוביץ, שחקן, במאי ומרצה לתיאטרון

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: צמד הוירטואוזים שאול ויוליה בן-הר
מוסיקת עולם ושירי זמרת הארץ עם צמד הוירטואוזים שאול 
ויוליה בן-הר במגוון כלי נגינה כינורות, חלילים, חצוצרות ועוד 

ובהשתתפות רקדנים ונגנים. 

סוף שבוע ייחודי המקבץ למפגש נדיר, איכותי ומרתק מצעד אמנים ויוצרים בעלי כישרונות אמנותיים ויכולת נגינה יוצאת דופן. 
הצצה לעולמם של גיבורי תרבות "נפילים" מגדולי האמנים והמבצעים בתולדות אמנויות הבמה בתיאטרון, במוסיקה, בקולנוע ובאמנות.

לפרטים והרשמה : רח’ גולדה מאיר 3, ת.ד 4075, פארק המדע נס ציונה, 7414001 
info@ktarbut.co.il 08-9396040 :טל: 08-9396030 / פקס 


