צומת
גבעת שמואל

 17.00-15.15מושב רביעי :חלון לים התיכון
גבעת שמואל

יו"ר :יובל ניב ,עיתונאי וחוקר מוזיקה ישראלית
דלית עופר ,עורכת "שבת עברית" ,רדיו FM 103
 30שנה ל"אפר ואבק" :מקומו והשפעתו בזמר העברי

הפקולטה למדעי הרוח
המחלקה למוזיקה
המרכז לחקר השיר הישראלי

גשר קוקה קולה

כביש גהה

ד"ר ערגה הלר ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
דיאלוג עם זיכרון אצל שלמה ארצי ,יעקב גלעד ויהודה פוליקר
ד"ר מימי חסקין ,סמינר הקיבוצים
"פעם כשיהיה לי זמן להיות גדולה"  -עפרה חזה בין מזרח למערב -
 60שנה להולדתה

בני ברק

חניה

בניין מוזיקה

רח׳ הרצוג

רח׳ ז׳בוטינסקי

רח׳ הרב כהנמן

מרכז וואהל

רח׳ ז׳בוטינסקי

רמת אילן

רח׳ מקס ואנה ווב

רב שיח
מנחה :יוריק בן דוד ,מנכ"ל אקו״ם

אולם מינץ

בניין ס״ל ()403

כביש גהה

חניה

 18.00-17.00מושב חמישי :שיר משמר  -מי שומר על הזמר
העברי בשידור הציבורי?

כביש מכבית 471

רעות גרוס ,חובבת זמר עברי

18.00

סיום

לקרית אונו

לתל השומר

נדב רביד ,מנהל גלגל"צ
נתן כהן ,מלחין ,זמר ומפיק מוזיקלי

קמפוס האוניברסיטה ,אולם מינץ ,בניין ס"ל ()403
אירוע פתיחה חגיגי

"עוד נשובה אל ניגון עתיק"

מר ֶׁשֶת
לכבוד  70שנה לעצמאות ישראל ,ועשור למיזם ז ֶ ֶ
מושב הרצאות
מופע מוזיקלי

"השיר לא תם!"

מר ֶׁשֶת
שירת קהל עם נֹגה אשד ,ז ֶ ֶ
צומת
בר-אילן

אריאל הורוביץ ,פזמונאי ,מלחין ,זמר ויזם מדיה חדשה
יעקב נוה ,יו"ר ועדת זמר עברי של אמ"י

הכנס השנתי של עולם המוזיקה הישראלית

מוקדש לזכרו של פרופ׳ איתן אביצור ז"ל

בהשתתפות:
מקהלת המחלקה למוזיקה ,בניצוחה של ד"ר לאה סילבר
אנסמבל הסטודנטים של המחלקה למוזיקה ,ייעוץ מוזיקלי ד"ר עטרה איזקסון
חבורת ותיקי הגבעטרון

משתתפים:

נאוה בודק-אחירון ,עורכת ומגישה ב"רדיו ארץ"

הכנס החמישה-עשר

יום ראשון ,כ"ז בסיון תשע"ח 10 ,ביוני  ,2018בשעה 16.30

מיכאל וולפה ,האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים
"אנעים זמירות ושירים אארוג"  -השיר הישראלי בתכניות התזמורות
המערביות והמזרחיות

יואב גינאי ,פזמונאי ואיש תקשורת

כנס "מי אני? שיר ישראלי!"

יום שני ,כ"ח בסיון תשע"ח 11 ,ביוני  ,2018בשעות 18:00 – 9:00
אולם מינץ ,קמפוס האוניברסיטה

מושבי הרצאות ואתנחתא מוזיקלית

אוטובוסים164 ,87 ,79 ,68 ,64 ,60 :

הכניסה לאירוע הפתיחה ולמושבי ההרצאות חופשית

תודות למסייעים במימון הכנס
❚ פרופ׳ אריה צבן ,נשיא האוניברסיטה ❚ פרופ׳ שולמית מיכאלי-גולדברג,
סגנית הנשיא למחקר ❚ הקרן לקידום היוצר והיצירה הישראלית של אקו"ם
❚ הפקולטה למדעי הרוח ❚ המחלקה למוזיקה

הללויה

הועדה המארגנת
פרופ׳ איתן אביצור ז"ל ❚ ד"ר אבי גלבוע ❚ ד"ר טלילה אלירם ❚ יובל ניב
❚ יורם רותם ❚ ד"ר עטרה איזקסון ❚ תמיר בן צבי

בחסות נשיא האוניברסיטה

מופע זמר חגיגי לזכרם של אהרן ורחל דהאן
והענקת אות הוקרה על מפעל חיים
למלחין קובי אשרת

פרופ' אריה צבן

מרכז וואהל ,אוניברסיטת בר-אילן ,בשעה 20.00

הכניסה למופע בהזמנה נפרדת למוזמנים בלבד

יום ראשון ,כ"ז בסיון תשע"ח 10 ,ביוני ,2018
אוניברסיטת בר-אילן ,אולם מינץ ,בניין ס"ל ()403

כנס "מי אני? שיר ישראלי!"

הכנס החמישה-עשר
מוקדש לזכרו של פרופ' איתן אביצור ז"ל
אירוע פתיחה חגיגי

"עוד נשובה אל ניגון עתיק"

מר ֶׁשֶת
לכבוד  70שנה לעצמאות ישראל ,ועשור למיזם ז ֶ ֶ
 17.00-16.30התכנסות
 17.15-17.00דברי ברכה
פרופ' יפה זילברשץ ,יו"ר הועדה לתכנון ולתקצוב במועצה
להשכלה גבוהה

יום שני ,כ"ח בסיון תשע"ח 11 ,ביוני 2018
אוניברסיטת בר-אילן ,אולם מינץ ,בניין ס"ל ()403
 9.00-8.45התכנסות
 9.30-9.00דברי ברכה
פרופ' אלי שלוסברג ,דיקן הפקולטה למדעי הרוח ,אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר אבי גלבוע ,ראש המחלקה למוזיקה ,אוניברסיטת בר-אילן
מר שמעון אלקבץ ,מפקד גלי צה"ל

יו"ר :פרופ' יפה זילברשץ

ללי שמר
נעמי שמר בין תיעוד לבדיון
יוני אילת ,זמר ,שחקן ובמאי
"הו רב חובל"  -רצח רבין והמוזיקה הישראלית

 10.00-9.30הרצאת פתיחה לזכרו של המשורר חיים גורי ז"ל
אגי משעול ,משוררת
"הנה מוטלות גופותינו"" ,הרעות" ו"באב אל וואד"  -כוחם של שלושה שירים
מול הקורפוס השלם של חיים גורי

 13.45-13.00אתנחתא מוזיקלית :לילה ראשון בלי אמא

 11.15-10.00מושב ראשון :הם בזמר הזה
יו"ר :פרופ' תמר וולף-מונזון ,אוניברסיטת בר-אילן

יהודה אטלס ,סופר לילדים וחוקר ספרות ילדים
"כמו אבא תהיה פועל"  -לתולדותיו של שיר ערש ארצישראלי

ד"ר אילנה איבצן ,מכללת לוינסקי
"שיר הרעות"  -כשמילים ומנגינה יוצרות שלמות

פרופ' (אמריטוס) מירה זכאי ,אוניברסיטת תל אביב
המילה והצליל  -מן הדף אל הבמה  -על השיר "שכב בני"

איריס אבנר ,המכללה האקדמית בית ברל
מי ימלל את סשה ארגוב :בין גמזו ל ע .הלל

ד"ר אורי לשמן ,מלחין ,מנצח ,פסנתרן ואיש חינוך
"מה נשמע? - "...כיצד פענחו מלחיני הזמר העברי את השפה העתיקה-חדשה
שלנו  -העברית
שירה :מאי לשמן ,האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים

פרופ' (אמריטוס) תמר סוברן ,אוניב' תל-אביב
"חידת היונה והשושן"  -סשה ארגוב ,נחום היימן ויחזקאל בראון "מפענחים" את
לאה גולדברג

מר ֶׁשֶת
גלי נחמן ואביתר כהן ,מיזם ז ֶ ֶ
מר ֶׁשֶת
מפעל הַז ְ ּ ַ
מר ְ
ְד ּעִים של ז ֶ ֶ

יו"ר :ללי שמר ,בתה של נעמי שמר ,עורכת המורשת של אמה

 13.00-12.15הפסקת צהריים וכיבוד קל

 17.30-17.15לזכרו של פרופ' איתן אביצור ז"ל

 19.30-17.30מושב פתיחה :עוד הזמר לו שט

 12.15-11.30מושב שני :אלף שירים ושיר

 11.30-11.15הפסקה

 20.00-19.30הפסקה וכיבוד

יורם רותם ,עורך המוזיקה הראשי של גלי צה"ל ,במפגש עם רפי בן משה
לקראת יום הולדתו ה90 -

מופע מוזיקלי משירי רפי בן משה
זמרים :גבי ברלין ,שלי טימן ,שוקי פורר ,יוצאי להקת גייסות השריון
אקורדיאון :יוסי גרושקה

 15.00-13.45מושב שלישי :מושב שחבל על הזמן
יו"ר :ד"ר עטרה איזקסון ,אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר רוביק רוזנטל ,סופר וחוקר שפה ,אתר הזירה הלשונית
מ"דחילק מוטקה" ועד "אתה תותח" :גלגולי הסלנג בזמר הישראלי
גב' מיכל שקט
"פוקה בור הכלב"  -הומור לשוני בשיר הישראלי
פרופ' (אמריטוס) נסים קלדרון ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הרהורים על הראפר הישראלי

 22.00-20.00מופע מוזיקלי

"השיר לא תם!"

 15.15-15.00הפסקה

מר ֶׁשֶת  -הצלת הזמר העברי המוקדם
עשור לז ֶ ֶ
מר ֶׁשֶת
מנחה :נֹגה אשד ,ז ֶ ֶ
בהשתתפות:
מקהלת המחלקה למוזיקה ,בניצוחה של ד"ר לאה סילבר
אנסמבל הסטודנטים של המחלקה למוזיקה ,יעוץ מוזיקלי ד"ר עטרה איזקסון

חבורת ותיקי הגבעטרון
שירת קהל עם נֹגה אשד

אנסמבל הסטודנטים של המחלקה למוזיקה

