
יום חמישי 20.8.2020

יום שישי 21.8.2020

יום שבת 22.8.2020

סופ”ש
שלושת הגדולים: באך, מוצרט ובטהובן

        20-22.8.2020 | מלון גולדן קראון, נצרת

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

17:00  הרצאה: מוצרט - "נישואי פיגרו"  
האופרות של מוצרט משקפות את הלך התקופה, הן מבחינת 
הסגנון המוסיקלי והן בהיבטים הפוליטיים. ״נישואי פיגרו או 
היום המטורף״ הוא מחזה מאת בומרשה אשר נפסל להצגה 
בפריז ובוינה. מוצרט הלחין את המחזה האסור וטען שאין בו 
שום איום על השלטון. האמנם? האם יתכן שאופרה זו עדיין 

אקטואלית, אף שהולחנה לפני למעלה מ-230 שנה? 
מרצה: מרב ברק, מרצה, מדריכת טיולי תרבות, מנחה בתכנית 

החינוך של התזמורת הפילהרמונית הישראלית

18:30 - ארוחת ערב

21:00  קונצרט: בטהובן פורץ הדרך   
בטהובן השפיע לא רק על כל המלחינים שבאו אחריו, אלא יצר 
דפוס חדש למוסדות המוסיקה. המלחין החרש ששינה לחלוטין 
את תעודת הזהות של מה שאנחנו מכנים "המוסיקה הקלאסית".  
בקונצרט מיצירותיו נגלה כיצד פתח דלתות לעולם מוסיקלי 

נועז וחדש. בהנחיית יוסי שיפמן ובהשתתפות: 
קובי רובינשטיין - כינור | שלומי שם טוב - פסנתר

9:30-7:00  ארוחת בוקר עשירה  

10:00  ערי המוסיקה וינה, זלצבורג, בון וליפציג 
נכיר את המקומות בהם גדלו והתחנכו, יצרו ופעלו שלושת 
המלחינים הגדולים וננסה להבין את השפעת המקום, תרבותו 

ומסורתו על יצירותיהם.
מרצה: ד"ר גוסטב מייסלס, היסטוריון

11:45  שלושת ענקי המוסיקה בראי תקופותיהם     
במהלך חייהם ופעילותם של "שלושת הגדולים", עוברת החברה 
האנושית כמה טלטלות משמעותיות ביותר. באך הוא המלחין 
המשמעותי של הבארוק המאוחר, מוצרט מייצג את עידן האורות 
ובטהובן הוא ממבשרי השינוי והרומנטיקה. מדוע הופכים ענקי 
מוסיקה אלו לביטויים כל כך מובהקים של תקופותיהם? מהם 
האירועים המרכזיים ומהם התהליכים המשמעותיים המתחוללים 

בעולם במהלך פעילותם?
מרצה: ההיסטוריון אלון קליבנוב

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

17:00  הרצאה: כשמוצרט פגש את גתה     
מילותיו של ענק השירה הגרמנית, יוהאן וולפגנג פון 
גתה, פוגשות את המוסיקה של מוצרט רק פעם אחת 
ויחידה בשיר "הסיגלית". שיר קצר זה מקפל בתוכו 
עולם ומלואו של אהבה, כמיהה, מגע, מוות והזדככות. 
הטיפול המוסיקלי של מוצרט במילים הוא גאוני 
ומהפכני להפליא. התוצאה היא אבן-פינה, הקוראת 
תיגר על האזיקים הצורניים הקלאסיים המקובלים 

באותה תקופה.
מרצה: המנצח והפסנתרן דוד זבה

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   קונצרט: באך שלא הכרתם  
מסע מיצירות הקאנון של באך למקלדת וכלי קשת 
במפגש חוצה גבולות. עיבודים חדשניים ווירטואוזיים 
בסגנון ג'אז, בלוז ובוסה נובה בביצוע ובהנחיית 

הפסנתרנית ד''ר אורית וולף ובהשתתפות: 
שמואל אלבז - מנדולינה | נהר אליעז - צ'לו 
ינוש הורוויץ - אקורדיאון | טל זילבר - פסנתר 

9:30-7:00  ארוחת בוקר עשירה

10:00  קונצרט: הסונטות של בטהובן   
רסיטל מוסבר המוקדש לסונטות המרגשות והאהובות 
של בטהובן: "אור הירח", "הסערה" ו"הפאתטית" 

בביצוע המלחין, הפסנתרן והמנצח גיל שוחט

12:15  קונצרט: חגיגת אמדאוס 
גאונות של קלאסיקה בקונצרט המוקדש לוולפגנג 
אמדאוס מוצרט. ביצוע חי בליווי דוגמאות של ביצועי 
מופת בביצוע ובהנחיית גיל שוחט ובהשתתפות: 

טלי קצף - סופרן  | אייל קלס - כינור 
ויקטור סטניסלבסקי - פסנתר

חגיגה של גאונות: סוף שבוע המוקדש כולו לשלושת גדולי המלחינים מכל הזמנים, שאמנותם מכוננת את שיאה של היצירה 
המוסיקלית האנושית. סוף שבוע מרתק של הרצאות וקונצרטים - מוסיקה ווקאלית, קאמרית וגם הפתעות מוסיקליות.
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