
  חוג האזנה אזורי, תשפ"ב העונה השלושים ושש

  מאתיים ושלושים שנה למותו של וולפגנג אמדיאוס מוצרט

, 20:30סדרת הרצאות המוקדשות למוצרט לצד מופעים מוזיקליים מגוונים, בימי ראשון בשעה 
  בוקר.  - במועדון לחבר, במרכז בן גוריון, קיבוץ שדה

יוזף היידן, גדול  1785- י, הן מהיכרות אישית והן מפי השמועה", אמר בהידוע ל  "בנך הוא המלחין הגדול ביותר
מלחיני אירופה דאז, לאביו של מוצרט אחרי שְּפָגשֹו. בראייה היסטורית, מוצרט הוא כנראה הגאון בה' הידיעה 

 230במלאת סדרת ההרצאות, וזאת נייחד הפעם את המופלאות בתולדות ימי המוזיקה המערבית, וליצירותיו 
  . 35שנה למותו בטרם עת, והוא רק בן 

  
אחרי למעלה משנה, שבה התמודדנו עם מגיפה מתמשכת ועם משבר בטחוני, הגיע הרגע לחזור ולהיפגש 

מועדון בשדה בוקר, ולפתוח את העונה השלושים ושש של החוג, בדילוג של שנה אחת, בה נאלצנו לוותר ב
  ררת ההשראה של מוצרט.  המוזיקה המרהיבה ומעו על המפגשים, והפעם עם

  
. בילדותו היה סגנונו תמים ושובה לב, ובשנותיו מאד מגיל צעיר במגוון רחב של סוגותמוצרט ניגן וחיבר יצירות 

יצירותיו הקאמריות, האחרונות הגיעו יצירותיו למורכבות ולבשלות מאין כמותן. הקונצ'רטי שלו לפסנתר, 
פגש האינטנסיבי עם המוזיקה של מוצרט, כז סדרת ההרצאות. המהסימפוניות וכמובן האופרות, יעמדו במר

רגשות שהיא נושאת בחובה, למן תוגה תהומית המנעד מה עצום יופייה ו. מה רב השראההוא תמיד מעורר 
  ועד לאקסטזה עילאית.

מגוונים בהרכב וביצירות. בכל אחד מהם תבוצע גם  קונצרטיםבין ההרצאות שבסדרה, חמישה 
  ל מוצרט. יצירה אחת ש
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  להתראות אחרי החגים,                                 

                                         

  מיכאל וולפה                                                         


