
 

 

 



 אילן-אוניברסיטת בר

 המחלקה למוסיקה
 המרכז לחקר המוסיקה  

 העממית הישראלית

 

 קול ישראל

 'רשת ג
 

 גשר

 אילן-בר

 גשר 

 קוקה "

 "קולה

 שלייפר

 כיכר

 כיכר

 קריית 

 אונו

 לגבעת 

 שמואל

 חניה 

 גם כאן

כנס    

 תעודת הזהות המוסיקלית    

 -הזמנה  -

 

 ד"ז אדר תשס"י, 10/3/04', יום ד

 אילן-אוניברסיטת בר

 ש רוזנברג"אולם הקונצרטים בבניין המוסיקה ע

 אנחנו כאן

 יש חנייה

 שער

 להולכי

 רגל

 שער

 ספורט



  

 

 

 תכנית הכנס
 התכנסות 10.00  -  9.30

 המחלקה  ראש)איתן אביצור . פרופ 10.10 – 10.00

 דברי פתיחה  - (אילן-אוניברסיטת בר, למוסיקה          

 ברכות  10.30  -10.10

 במוסיקה זוויות : מושב ראשון  11.30  - 10.30

   הישראלית       

 אוניברסיטת, המחלקה  למוסיקה) ר טלילה אלירם"ד

 ר"יו – (אילן-בר        

 הזמר המזרחי ותרבות המזרח  -איתן אביצור  . פרופ

   - (קול ישראל', רשת ג מנהל)מר אמנון שילוני 

 (.'פרוייקט שירי הנופלים ברשת ג" )החול יזכור"       
 

 הפסקת קפה   11.45  - 11.30
 

 "בוא שיר עברי": מושב שני  13.15  - 11.45
 ר"יו – ר אבשלום קור"ד

 שירים כמאפייני תקופה  - מר אליהו הכהן

 ,עם שאינו מכבד את עברו"  -ר טלילה אלירם  "ד
       (אלון. י)"  ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל       

 בזמר העברי  " אני"ו"  אנחנו"  -  מר אהוד מנור

 
 הפסקת צהריים   14.15  - 13.15

 
  "סימנים:  "אתנחתא מוסיקלית  14.45  -.14 15

 ,ורד קלפטר: איזקסון  עם. מופע  משירי מירון ח       

 יסמין  , קרני פוסטל,  צור-אפרת בן, אריק סיני       

 .אבן ואדם שפלן       

 

 

 

 
 
 "רדיו דבר אלי: "מושב שלישי   15.45  -14.45 

 ,  קול ישראל, מנהל מחלקת הבידור) מר מנחם גרנית
 ר"יו - ('רשת ג        

 תעשיית   - (ל  חברת התקליטים הליקון"מנכ) מר רוני בראון
 .המוסיקה היום       

 "  אתה ראשון יה קזה"  - (מוסיקאי וזמר) מר יזהר אשדות
 המוסיקאי  הישראלי בעידן האינטרנט –        

 
 הפסקת קפה  16.00  - 15.45

 
 שגית שיר  : אתנחתא מוסיקלית: 16.30  - 16.00

 אריאל שרבקובסקי " )המים  השקטים"ו       
 (.ורוני רשף       

 
 המוסיקה הישראלית  :  דיון פומבי 18.00  - 16.30

 ?ברדיו לאן       
 ,  קול  ישראל, עורך מוסיקה ומגיש) מר נועם גילאור

 מנחה   - ('רשת ג         
 משתתפים

   ('רשת ג, קול ישראל, מנהל מחלקת הבידור) מר מנחם גרנית
 ('רשת ג, קול ישראל, עורך מוסיקה) מר חיים אדור

 "(מעריב"עתון  , מבקר הרדיו) מר תומר סגיס

 (מלחינה) נורית הירש' גב

 (מלחין) מר חנן יובל

 (תיכונית-מוסיקה ים, מפיק )  מר מאיר ראובני

 
 :נא אשרו השתתפותכם בטלפונים

 02 – 5302590.  טל' רשת ג, קול ישראל
 המחלקה למוסיקה, אילן-אוניברסיטת בר

 03 - 5318405.  טל
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