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מכלול שלישיות  הפסנתר של בטהובן
      באולם רפפורט

חגי שחם – כנור #  רפאל וולפיש )אנגליה( – צ'לו
#  ארנון ארז  -  פסנתר                             
יום רביעי , 8.1.20 בשעה 20:00     קונצרט ראשון

# שלישיית פסנתר אופ. 70  מס. 1  “הרוחות“ #  שלישייה  בדו מינור  אופ.  3  מס. 1     
# שלישיית פסנתר במי במול מז'ור , אופ. 70 מס. 2

במוצ”ש , 11.1.20 בשעה 20:00     קונצרט שני
# אלגרטו לשלישיית פסנתר  #  שלישיית פסנתר אופ. 1 מס. 2 בסול מז'ור     

# שלישיית פסנתר אופ. 97 “ הארכידוכס”

שבת , 4.1.20  בשעה 11:00 בבוקר           אולם מוזיאון טיקוטין
קונצרט עונג שבת.
אריסה סאטו )יפן( – צ'לו

זוהר לרנר )ישראל-גרמניה( – כנור
אריאל לני – פסנתר                                   

# דביסי - סונטה לצ'לו ופסנתר
# בטהובן - סונטה לכנור ופסנתר מס' 10 #  ראוול - שלישייה בלה מינור

יום חמישי , 16.1.20 בשעה 20:30       תיאטרון הסטודיו , שד' הנשיא 142
קונצרט מוסיקה ליתורגית       

מיכאל  הל ) אוסטריה ( – צ'מבלו
סוזנה שורץ – ) אוסטריה ( – כנור

קורלי – הסונטות לכנור – הפלא של המאה ה-18

אריאל לני זוהר לרנראריסה סאטו

קונצרטים החוג למוסיקה קאמרית
ינואר 2020

((( ביום שני, בשעה 18:00, 
יתקיים בבית יד לבנים בחיפה 
ערב מחווה לנעמי שמר. סיפור 

חייה ושיריה של הפזמונאית 
והמלחינה כלת פרס ישראל, 
שרבים משיריה הפכו לנכס 
צאן ברזל, כולל הסיפורים 
שמאחורי להיטי הענק כמו 

"ירושלים של זהב", "לו יהי", 
"על כל אלה" ועוד. שיריה 

יצאו לאור בתקליטים 
ובספרים רבים. נעמי שמר 

נולדה בקבוצת כנרת שבעמק 
הירדן בשנת 1930, והלכה 

לעולמה בקיץ 2004. שיריה 
ולחניה הפכו לפסקול החיים 
של מדינתנו. ההרצאה מלווה 
בהומור וסיפורים פיקנטיים, 

בשילוב מצגת של קטעי 
נוסטלגיה. 

((( סצנת הראפ נמצאת 
במגמת עלייה בישראל עם 

לא מעט שמות רבים שעולים 
ומגיעים למיינסטרים הישראלי 
דרך תחנות הרדיו, פלטפורמות 
הסטרימינג והבמות בכל רחבי 
הארץ. רויאל בורשט החיפאי 

הוא ראפר בתחילת דרכו 
שזכה בעבר בתחרויות כתיבה, 

וכעת הוא פורץ עם הכתיבה 
שלו לתוך גבולות המוסיקה. 

עד כה הוא הוציא 4 סינגלים, 
באמצעותם הוא פורק את מה 

שיושב לו על הלב. עטיפת 
הסינגל ‘רחוק מהעין רחוק 

מהלב’ צוירה על ידי בר גוטמן.

((( בהוצאת מאגנס ראה 
אור ספרו של יוחאי עתריה – 

‘לא על המוח לבדו: תודעה, 
גוף, עולם'. חוקרי מוח רבים 
טוענים שכל עולם החוויות 

העשיר שלנו אינו אלא פעילות 
מוחית גרידא – ובמילים 

אחרות: איננו יותר מאשר מוח 
בצנצנת. בספר זה נטען כי 

מסקנה זו אינה מבוססת: אנו 
רחוקים מלהבין באיזה אופן 
מייצרת הפעילות המוחית 

את החוויה הסובייקטיבית. 
יש המגדירים בעיה זו כבעיה 

הקשה בחקר התודעה. 
הניסיון להסביר את החוויה 

הסובייקטיבית במסגרת מדעי 
הטבע מציב לפני מדענים 

ופילוסופים תהיות הנוגעות 
למגבלות המדע. 

((( עוד חדש בהוצאת 
מאנס, ספרו של עמית קרביץ 

– 'אלוהי הדברים הרעים 
– עמנואל קאנט על רוע 

ותאודיצאה'. נשאלת השאלה: 
אם יש אל מוסרי, מדוע קיים 

רוע בעולם? ומכאן, האם 
קיומו של הרוע אינו הוכחה, 
או לכל הפחות נימוק סביר, 

לדחיית האמונה בקיומו של אל 
טוב? שאלה זו נהפכה לאתגר 
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זוכרים את נעמי שמר. יום שני, בבית יד לבנים

רחוק מהעין, רחוק מהלב, רויאל בורשט
� רישום: בר גוטמן

לא על המוח לבדו


