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סופ”ש
מוצרט והגאונות

18-20.11.2021 | מלון גולדן קראון, נצרת

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

17:00  הרצאה: 
הערים של מוצרט: זלצבורג, וינה ופראג 

טיול וירטואלי במוקדי המוסיקה בתקופתו של מוצרט. 
נתרשם מהמקומות בהם גר, שם צמח ופרח כישרונו המופלא. 
נבקר בזלצבורג, העיר בה הוא נולד וגדל, בוינה, העיר בה פרח 
כישרונו המוסיקלי וגם בפראג, "העיר שהבינה אותו", לדבריו. 

מרצה: ד"ר גוסטב מייסלס, היסטוריון

18:30 - ארוחת ערב

21:00  קונצרט: אופרות פורצות דרך 
את האופרה הראשונה חיבר מוצרט כשהיה בן אחת-עשרה, את 
האחרונה בן כמעט 35 בימי חייו האחרונים. שלוש האופרות שחיבר 
לטקסטים של לורנצו דה פונטה: "נישואי פיגארו", "דון ג'ובני" 
ו"כך עושות כולן" הן יצירות מושלמות, המציעות מבט מפוכח וחדש 
על יחסים בין בני אדם. קטעים מתוכן יבצעו הפסנתרנית לנה גרשוני 
וזמרי האופרה הצעירים: תום כהן - סופרן, תמרה נבות - מצו סופרן 

ונועם היינץ לווינשטיין - בריטון | עורך ומנחה - יוסי שיפמן

9:30-7:00  ארוחת בוקר עשירה ומפנקת 

10:00  הרצאה: "חליל הקסם" - לא רק קסם 
בין שורותיה של האופרה הקסומה ביותר שכתב מוצרט מתנגנים 

הטקסטים השובניסטים, המפלים והגזעניים ביותר מכל האופרות 
שלו. על גברים מול נשים, שחורים מול לבנים, משרתים מול אדונים, 

יום מול לילה, אמת מול שקר...
מרצה: המנצח והפסנתרן דוד זבה

11:45  הרצאה: 
מוצרט - חיי אמן בעידן של מפנה היסטורי  

תקופת חייו הקצרים של מוצרט נופלת על זמן היסטורי, הנמצא 
בתווך בין "המשטר הישן" לבין העידן החדש הממשמש ובא ועתיד 
לסיימו באורח מהפכני. ההרצאה תבקש לאפיין תקופה זו ולברר 

האם היא השפיעה גם על יצירתו האמנותית של מוצרט.
מרצה: פרופ' משה צוקרמן, אונ' תל-אביב

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

17:00  הרצאה מוסיקלית: וינה ועידן האורות
בין האימפריה הרומית הקדושה ועד האימפריה האוסטרו-הונגרית, 

הקלסיציזם של מוצרט פוגש את הולס של יוהן שטראוס.
בביצוע גיל שוחט | אמן אורח: ויקטור סטניסלבסקי - פסנתר

בין היצירות: שטראוס- ולס "הדנובה הכחולה" בביצוע לארבע ידיים, 
מוצרט- סונטות לפסנתר, שוברט- פנטזיה בפה מינור לארבע ידיים.

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   קונצרט: המיתר של אמדאוס שבלב 
קונצרט המשלב את יצירות המיתרים הגאוניות של מוצרט, 

עם עיבודים מפתיעים ומרעננים לתזמורת מנדולינות. 
בביצוע גיל שוחט ואמנים אורחים: הדר רימון - כינור 

רזיאל מהצרי - מנדולינה | רביעיית דולצ׳ה מנדולין 
בין היצירות: מוצרט- פרקים מתוך: סימפוניה בסול 

מינור מס׳ 25, מוסיקת לילה זעירה, סונטה במי מינור 
לכינור ופסנתר, סימפוניה בסול מינור מס׳ 40, 

ברהמס- שני ריקודים הונגריים. 

9:30-7:00  ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה מוסיקלית: אדג׳יו קנטבילה
סוד גאונותו של מוצרט טמון ביכולת כתיבתו לקול האנושי, והיא מקור 
ההשראה לגדול כותבי השיר האמנותי של הרומנטיקה הוינאית, פרנץ 
שוברט. בין היצירות: מוצרט- שתי האריות של כרובינו )"נישואי פיגארו"(, 
פרק שני מתוך הקונצ׳רטו מס׳ 21 בדו מג׳ור, שוברט - השירים: 
Gretchen am Spinnrade, Ave Maria Ganymed, Die Forelle
בביצוע גיל שוחט ואמנית אורחת: רומי רוכל אקטואלי - מצו סופרן

12:15  קונצרט: בין המבנה המושלם לאלתור הפרוע 
מוצרט כתב 27 קונצ׳רטי נפלאים לפסנתר ולתזמורת. באלו שאהב 
לנגן בעצמו, הקפיד לא לכתוב את הסולו הגדול בסוף כל פרק 

אלא לאלתר. בקונצרט זה נחזיר עטרה ליושנה: 
קונצ׳רטו לפסנתר בלה מג׳ור, מס׳ 12, ק. 414 
וקונצ׳רטו לפסנתר בדו מינור, מס׳ 24, ק. 491.
בביצוע גיל שוחט ואנסמבל הקשת פוליפוניה

חגיגה של גאונות: של תקופה - המאה השמונה-עשרה, של מקום - בין זלצבורג לוינה, של סגנון - הקלסיציזם
ושל גדול המלחינים- וולפגנג אמדאוס מוצרט )1791-1756(.

סופשבוע שכולו חגיגה של מוסיקה ווקאלית וקאמרית בשילוב הרצאות, ניתוח יצירות וביצועים וירטואוזיים ומרגשים.
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