
יום חמישי, י"ט בטבת תש"פ, 16/1/2020  ו  בניין המחלקה למוזיקה )1005(

כנס למחקר ויצירה במוזיקה וטכנולוגיה
מוזיקה עכשווית בכלים עתיקים, קומפוזיציה, טכנולוגיה ואסתטיקה

המגמה לטכנולוגיות מוזיקליות, המחלקה למוזיקה

התכנסות וכיבוד  9:30
פתיחה  

פרופ' אבי גלבוע, ראש המחלקה למוזיקה, אוניברסיטת בר-אילן  
ד"ר שי כהן, ראש המגמה לטכנולוגיות מוזיקליות, אוניברסיטת בר-אילן  

Ensemble airborne extended, וינה  
מיצגים של סטודנטים מהמגמה לטכנולוגיות מוזיקליות  

?Detune or Retune :מושב ראשון  10:00-11:00
יו"ר: פרופ' גדעון לבינסון  

ד"ר גרהרדט מולר-גולדבום, גרמניה, ברלין. "בין לבין", גישות שונות לשימוש במיקרוטונים ותפיסתם המוזיקלית  
ד"ר איתמר רינגל, "הכיוון הטבעי ושיטת 31 הטונים" מניקולה וינצ'נטו במאה ה-16 עד עדן פרטוש וגיורגי ליגטי במאה ה-20  11:00-12:00

ניתאי צורי - ויולה, איתמר רינגל – ויולה  
דיון / סיעור מוחות – שאלות דחופות למבצעים  12:00-13:00

מנחה: פרופ' גדעון לבינסון  
Ensemble airborne משתתפים: ד"ר גרהרדט מולר-גולדבום, ד"ר איתמר רינגל, ניתאי צורי וחברי  

הפסקת צהריים  13:00-14:00

מושב שני: "חדש וישן" - עניין של כרונולוגיה?  14:00-14:45
יו"ר: פרופ' בטי אוליברו  

דן וויינשטיין, מוסררה, בית הספר לאמנות וחברה  
ג'יאקינטו שלסי, טרילוגיה לצ'לו סולו, נרטיב לפרשנות עכשווית. דן וויינשטיין - צ'לו  

פרופ' ראובן סרוסי, אוניברסיטת תל אביב' בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה הפקולטה לאמנויות 'Folía' עבור נגן חליליות )2019(    14:45-15:30
כמה מילים על יצירה לכלי עתיק ובנושא עתיק. ענבר סולומון - חלילית  

סדנה: ״קולות עתיקים" בעידן הדיגיטלי, ד"ר ענת פורט, אלתור בצ'מבלו מוגבר  16:00-16:30
אלתור קבוצתי עם ד"ר דן תדהר, טליה לב שלם, עדי זילברברג, סטודנטים ומרצים מהמחלקה למוזיקה  16:30-17:30

 Ensemble airborne extended :סדנת מוזיקה עכשווית בכלים עתיקים  18:00-19:00
קונצרט: Ensemble airborne extended בתמיכת איגוד הקומפוזיטורים הישראלי  20:00-21:30

אורי ברנר, "הפניקס" לחליל ונבל, יחיעם מרקס, רביעייה לצ'מבלו, נבל וחליליות, יואב לוי, "fly by", לרביעייה  
אמנון וולמן, "and her mind moves upon silence", לצ'מבלו ואלקטרוניקה   

שי כהן, "epistola de ignoto", להרכב מוגבר, אלקטרוניקה ווידאו   

הזיוף המושווה היטב

 Shai.Cohen@biu.ac.il :הכנס יתנהל באנגלית | נא לשריין מקום בכנס באמצעות רישום מוקדם
הכנס בתמיכת סגן הנשיא למחקר, איגוד הקומפוזיטורים הישראלי והמחלקה למוזיקה

Faculty of Humanities     הפקולטה למדע הרוח
Department of Music      המחלקה למוזיקה      


