החוג למוסיקה קאמרית בחיפה

שבת  4.1.20 ,בשעה  11:00בבוקר

אולם מוזיאון טיקוטין

קונצרט עונג שבת.

אריסה סאטו

אריסה סאטו (יפן) – צ'לו
זוהר לרנר (ישראל-גרמניה) – כנור
אריאל לני – פסנתר

אריאל לני

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

מכלול שלישיות הפסנתר של בטהובן
באולם רפפורט

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

#

 #שלישיית פסנתר אופ 70 .מס“ 1 .הרוחות“  #שלישייה בדו מינור אופ 3 .מס1 .
 #שלישיית פסנתר במי במול מז'ור  ,אופ 70 .מס2 .

במוצ”ש  11.1.20 ,בשעה  20:00קונצרט שני
 #אלגרטו לשלישיית פסנתר  #שלישיית פסנתר אופ 1 .מס 2 .בסול מז'ור
 #שלישיית פסנתר אופ “ 97 .הארכידוכס”
יום חמישי  16.1.20 ,בשעה  20:30תיאטרון הסטודיו  ,שד' הנשיא 142

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

קורלי – הסונטות לכנור – הפלא של המאה ה18-
החוג למוסיקה קאמרית חיפה טל04 —8363804 .
hchamber@netvision.net.il

www.hchamber.co.il

מוזיקה וספרים

קונצרטים החוג למוסיקה קאמרית
ינואר 2020

זוכרים את נעמי שמר .יום שני ,בבית יד לבנים

יורם מארק—רייך yorammr@gmail.com //

))) 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  ,1930והלכה
לעולמה בקיץ  .2004שיריה
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  4סינגלים,
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

לא על המוח לבדו

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
רחוק מהעין ,רחוק מהלב ,רויאל בורשט
 רישום :בר גוטמן
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נשואה ,ובלי שום סיכוי ליחסים
רומנטיים באופק .לאחר תקרית
משפילה בחתונה של אחותה
הצעירה ,היא מחליטה לטוס
לרומא בעקבות אהוב ישן
שהכירה בעבר .קט מקפידה
לא לקחת סיכונים אבל
איכשהו ,בגלל הלב (אלא מה?!),
מסתבכת.
אלוהי הדברים הרעים

הפילוסופי המרכזי המגולגל
לפתחו של המאמין המבקש
להצדיק את אמונתו ,ולאמצעי
העיקרי של האתאיסט לתקוף
את עצם הרציונליות של
אמונה באל יחיד וטוב.

))) "מתוך האפלה” מאת גרג
הורביץ בהוצאת דני ספרים
הוא מותחן רביעי בסדרת רבי
המכר ‘פרויקט איקס’ .אוואן
סמוק הוא “האיש משומקום”,
איש הצללים שרק הנואשים

על קשיי ההתערות בארצה
החדשה ,על געגועים ועקירה,
ועל התהום והגשר בין מזרח
ומערב .הוצאת חרגול.
))) סטלה היא מתכנתת
מבריקה שפיתחה אלגוריתם
ששווה מיליונים ,אבל היא בת
 30ועדיין לא התנשקה .בכלל,
קשה לה לראות את עצמה
נהנית מנשיקה כשבדרך יש
את כל העניין הזה של מגע
וריח גוף ,שלא לדבר על לשון
ושיניים .כמי שנמצאת על
הרצף האוטיסטי ,זה רק אחד
הקשיים שהיא צריכה להתמודד

ליאו באק

יום פתוח
לבוגרי/ות כיתות ט'

12.1.2020
ט"ו בטבת תש"פ

))) מה המשותף למילים
ֶצנַ ע ,דו ֵֹבר ,או ַֹפנּ ו ָֹעןְ ,ל ַמ ְח ׁ ֵשב?
–לכאורה ,כל אחת מהן
משתייכת לעולם מושגים
שונה ,ועם זאת מכנה משותף
להן – את כולן ,ורבות נוספות,
כ 300-מילים שקנו להן אחיזה
בלשוננו ,חידש אדם אחד
– ראובן אלקלעי .אלקלעי,

16:30-19:00

בקמפוס הראשי של החטיבה העליונה

בתוכנית:
מתוך האפלה

אוצר המילים

שמשחר נעוריו הלך שבי
אחר מכמני השפה העברית,
היה המתרגם העברי בלשכת
העיתונות המנדטורית ועורך
שנתון הממשלה לאחר קום
המדינה 44 .שנים חלפו מאז
פטירתו ,וסיפור חייו רואה אור
לראשונה בספר 'אוצר המילים'
מאת סמדר ברק בהוצאת
ידיעות ספרים.

נוסחת הנשיקה

ביותר מגיעים אליו – והוא
עושה הכול כדי לעזור להם.
כשהמטרה העומדת לפניו היא
נשיא ארצות הברית בכבודו
ובעצמו ,אוואן יודע שעליו
להפעיל את כל יכולותיו כדי
לפרוץ את מעגלי האבטחה
המקיפים את הנשיא ,אך העסק
הופך מסוכן הרבה יותר כאשר
לזירה נשלח המגויס הראשון
של פרויקט  Xוהאיש היחיד
המסוגל לעלות על עקבותיו
של אוואן ולנטרל אותו.
))) הסופרת נֶ גאר
גָ ’וואדי נולדה באיראן
ב 1969-למשפחה של
אינטלקטואלים שהתנגדו
למשטרי השאה וחומייני ,כיום

))) רומן חדש של קריסטין
הרמל " -איטלקית למתחילים"
 רואה אור בעברית בהוצאת"הכורסא" .עלילת הרומן
מתרחשת על הציר שבין
איטליה לארצות הברית.
העלילה :קט קונלי גרה
במנהטן .היא בת  ,34לא

איתם .היא מציעה למייקל,
נער ליווי הורס ,להיות המאמן
הצמוד שלה .להנחות אותה
ברזי הסקס ועוד לקבל על זה
כסף' ...נוסחת הנשיקה' מאת
הלן הואנג הוא רומן שמוכיח
דבר אחד :אין בעולם מספיק
נתונים שיוכלו לחזות מה
יגרום ללב שלך לפעום .הוצאת
כינרת.
))) חגית אור לב אוזלבו
הוציאה את ספרה החדש
'לפתוח את שער הלב' בהוצאת
ספרי ניב .חגית היא אדריכלית
במקצועה ,שעוסקת כיום
גם באדריכלות נפש האדם,
כמאמנת רגשית ותודעתית.
הספר מאגד בתוכו שירים,
צילומים מקסימים שצילמה
וסיפורים אישיים ומחדרי
האימון לטובת השראה
והתעוררות להתפתחות.
חגית" :אני יוצרת ומרפאה.
תמיד משלבת בין זה לזה .אז
שהתחלתי לשלב בין השניים
ברמה המקצועית ,פרץ מתוכי
מעיין הכתיבה ...ומאז הוצאתי
ספר וקלפים בשם 'פעימות
של אהבה' .הספר הנוכחי הוא
ספרי השני .חלק מהצילומים
שבספר ,הדפסתי בהדפסי ענק
למסגור במרחבים שונים בבית
ובמשרד".

סיורים מודרכים בקמפוס ,הכוללים
את מרכז המדעים ,מרכז המוסיקה,
מרכז הספורט ,הספרייה ועוד.
דוכנים של המקצועות המוגברים
והפעילויות החברתיות בבית הספר.
הרכבים
של
חיות
הופעות
מוסיקליים ,תערוכה של תלמידי
מגמת האומנות הפלסטית ומיצגים
בהשתתפות תלמידי מגמת תאטרון.

דיס אוריאנטלית

איטלקית למתחילים

היא תסריטאית ומתגוררת
בפריז' .דיסאוריינטלית' ,רומן
הביכורים שלה ,הוא רומן על
איאן של אתמול ועל צרפת
של היום .גיבורת הספר ,קימיה
סאדר ,שוזרת את הסיפור
המשפחתי בסיפור הפוליטי,
ומספרת באהבה וצער ,בהומור
וציניות ,על החיים באיראן,

צוות בית הספר עומד לרשותכם בכל נושא
טל‘  | 04-8300543 ,04-8300501פקס 04-8300503
www.leobaeck.org.il | michalz@leobaeck.org.il

כתובת :דרך צרפת  , 90חיפה

לפתוח את שער הלב
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