חוג האזנה אזורי ,תשפ"ב העונה השלושים ושש

מאתיים ושלושים שנה למותו של וולפגנג אמדיאוס מוצרט
סדרת הרצאות המוקדשות למוצרט לצד מופעים מוזיקליים מגוונים ,בימי ראשון בשעה ,20:30
במועדון לחבר ,במרכז בן גוריון ,קיבוץ שדה-בוקר.
"בנך הוא המלחין הגדול ביותר הידוע לי ,הן מהיכרות אישית והן מפי השמועה" ,אמר ב 1785-יוזף היידן ,גדול
פּגָשוֹ .בראייה היסטורית ,מוצרט הוא כנראה הגאון בה' הידיעה
מלחיני אירופה דאז ,לאביו של מוצרט אחרי ש ְ
בתולדות ימי המוזיקה המערבית ,וליצירותיו המופלאות נייחד הפעם את סדרת ההרצאות ,וזאת במלאת 230
שנה למותו בטרם עת ,והוא רק בן .35
אחרי למעלה משנה ,שבה התמודדנו עם מגיפה מתמשכת ועם משבר בטחוני ,הגיע הרגע לחזור ולהיפגש
במועדון בשדה בוקר ,ולפתוח את העונה השלושים ושש של החוג ,בדילוג של שנה אחת ,בה נאלצנו לוותר
על המפגשים ,והפעם עם המוזיקה המרהיבה ומעוררת ההשראה של מוצרט.
מוצרט ניגן וחיבר יצירות במגוון רחב של סוגות מגיל צעיר מאד .בילדותו היה סגנונו תמים ושובה לב ,ובשנותיו
האחרונות הגיעו יצירותיו למורכבות ולבשלות מאין כמותן .הקונצ'רטי שלו לפסנתר ,יצירותיו הקאמריות,
הסימפוניות וכמובן האופרות ,יעמדו במרכז סדרת ההרצאות .המפגש האינטנסיבי עם המוזיקה של מוצרט,
הוא תמיד מעורר השראה .מה רב יופייה ומה עצום מנעד הרגשות שהיא נושאת בחובה ,למן תוגה תהומית
ועד לאקסטזה עילאית.
בין ההרצאות שבסדרה ,חמישה קונצרטים מגוונים בהרכב וביצירות .בכל אחד מהם תבוצע גם
יצירה אחת של מוצרט.

מועדי ההרצאות והקונצרטים:
 24באוקטובר – 2021 ,הרצאת מבוא :מפעל חייו היוצר של וולפגנג אמדיאוס מוצרט
 31באוקטובר – 2021 ,הרצאה :מוצרט והמקלדת; רונדו ,פנטסיות ,ווריאציות וסונטות.
 7בנובמבר – 2021 ,הרצאה :מוצרט וכלי הקשת; המוזיקה הקאמרית לכלי קשת ופסנתר.
 21בנובמבר – 2021 ,קונצרט מספר  :1נגן המנדולינה דור עמרן והפסנתרנית ריימונדה שיינפלד
ביצירות פרי עטם של וולפגנג אמדיאוס מוצרט ,פליקס מנדלסון ,יוסף טל וקמיל סן-סנס.
 30בנובמבר 1-4 ,בדצמבר – פסטיבל "צלילים במדבר".
 12בדצמבר – 2021 ,הרצאה :הקונצרטים לפסנתר – הרצאה ראשונה.
 19בדצמבר – 2021 ,הרצאה :הקונצרטים לפסנתר – הרצאה שנייה.
 26בדצמבר – 2021 ,הרצאה :הקונצרטים לפסנתר – הרצאה שלישית.
 2בינואר – 2022 ,קונצרט מספר " :2ארבע רוחות" ,נגניות טריו נוגה ביצירות ישראליות פרי עטם
של בעז בן-משה ,עודד זהבי ,אהרון חרל"פ ואיילה אשרוב.
 9בינואר – 2022 ,הרצאה :האופרות – הרצאה ראשונה.
 16בינואר – 2022 ,הרצאה :האופרות – הרצאה שנייה.
 30בינואר – 2022 ,הרצאה :האופרות – הרצאה שלישית.
 13בפברואר – 2022 ,קונצרט מספר  :3חמישיית כלי הנשיפה של תל אביב מנגנת יצירות מאת יוזף
היידן ,פליקס מנדלסון אנטונין דבוז'ק ,מעיין צדקה וקאלווין.
 20בפברואר – 2022 ,הרצאה :רביעיות כלי-הקשת – הרצאה ראשונה.
 27בפברואר – 2022 ,הרצאה :רביעיות כלי-הקשת – הרצאה שנייה.
 6במרץ – 2022 ,הרצאה :חמישיות כלי-הקשת.
 20במרץ – 2022 ,קונצרט מספר " :4יש דברים בדו" ,חברי רביעיית "ראשונים" מנגנים את רביעיית
הדיסוננסים של מוצרט ויצירות נוספות של שוברט וברהמס.
 27במרץ – 2022 ,הרצאה :הסימפוניות – הרצאה ראשונה.
 3באפריל – 2022 ,הרצאה :הסימפוניות – הרצאה שנייה.
 10באפריל – 2022 ,הרצאה :הרקוויאם.
 24באפריל – 2022 ,קונצרט מספר  :5חברי אנסמבל "מיתר" מנגנים יצירות מאת גבריאל פורה,
מוריס ראוול ,דריוס מיו ,וולפגאנג אמדיאוס מוצרט ובוהוסלב מרטינו.
 1במאי – 2022 ,הרצאה מסכמת :מפעל חייו היוצר של וולפגנג אמדיאוס מוצרט.

להתראות אחרי החגים,

מיכאל וולפה

