
גלים, צלילים, כלים ואנשים – סדרת הרצאות בחוג למוסיקה )6(  16.12.18
מרצים: ד”ר יובל נוב )החוג לסטטיסטיקה(, ד”ר אלון שב ופרופ’ יובל שקד  

סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית )3( - רסיטל פסנתר, בנגינת    16.12.18
אמיר כץ  

יצירות מאת שופן  

רסיטל צ’לו בנגינת ענבל מגידו  18.12.19
יצירות מאת באך, וינברג, קאסדיו, מרטינו ושטארקר  

רסיטל עוגב )2(, בנגינת פרנסואה אספינאס )צרפת(  21.12.18
גלים, צלילים, כלים ואנשים – סדרת הרצאות בחוג למוסיקה )7(  23.12.18

מרצים: ד”ר יובל נוב )החוג לסטטיסטיקה(, ד”ר אלון שב ופרופ’ יובל שקד  

אמיר שוהם וזאביק פז - תערוכת תלמידי התואר השני בחוג לאמנות  27.12.18

ינואר
סמינר חוגי, תכנית התואר השני בחוג לתיאטרון  1.1.19

דרור הררי: מגוף-חומר לגוף-עצמי וצמיחת הפרפורמנס ארט  

“קשר משפחתי” – סדרת מפגשים בחוג למוסיקה )3(  8.1.19
יונתן חי, בונה כלי קשת  

סמינר חוגי, תכנית התואר השני בחוג לתיאטרון  8.1.19
שרה כהן שבוט: הגוף הגרוטסקי  

רסיטל פסנתר, בנגינת שירה לגמן  9.1.19
יצירות מאת באך  

ציקי אייזנברג ומריה קול יעקב - תערוכת תלמידי התואר השני   10.1.19 
בחוג לאמנות  

רסיטל עוגב )3(, בנגינת ג’יימס קיביה )ארה”ב(  11.1.19
תכנית המלך״,  “בחצר   –  )4( האוניברסיטאית  הקונצרטים  סדרת     13.1.19 

של מוסיקת בארוק צרפתית  
חליליות; פלורנטין,  דורט  מצו-סופרן;  רביב,  רויטל  מצו:  אנסמבל    

עמית טיפנברון, ויולה דה גמבה; יוכבד שוורץ, צ’מבלו  

יום עיון )1( בחוג לאמנות, לזכרו של פרופ’ אורי קצנשטיין  15.1.19
קונצרט סיום הסמסטר של החוג למוסיקה, בנגינת אנסמבלים    16.1.19

וסטודנטים  
פרזנטציה של עבודה בתהליך, סדנת תיאטרון בהנחיית בשאר מורקוס  23.1.19

פברואר
רסיטל עוגב )4( - האנסמבל הקולי החדש בניצוחו של   15.2.19 

יובל בן-עוזר; יובל רבין, עוגב  
תערוכת אמצע שנת הלימודים של סטודנטים בשנה ג’ בחוג לאמנות  20.2.19

השני התואר  תלמידי  תערוכת   - אלוק  ויפעת  דיגילוב  מרינה   28.2.19 
בחוג לאמנות  

מרץ
סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית )5( – “הצועני והדוכס”  3.3.19

יצירות מאת היידן ובטהובן  
רויטל חכמוב, פסנתר; גלעד הילדסהיים, כינור; רז כהן, צ’לו  

הפקת החוג לתיאטרון, בבימוי ארז מעין שלו  3-7.3.19
הביניים חטיבת  של  והתזמורת  המקהלה  בביצוע  קונצרט   7.3.19 

בבית הספר רעות לאמנויות  
בניצוח ד”ר תומר הישג  

פתיחת התערוכה “סימטריה שבורה” של טוביאס שטנגל     12.3.19
)Tobias Stengel, גרמניה(  

עידו דגן ודועא בדרן - תערוכת תלמידי התואר השני בחוג לאמנות  14.3.19
רסיטל עוגב )5(, בנגינת פרנץ ראמל )גרמניה(  22.3.19

אפריל
קונצרט בביצוע המקהלה של חטיבת הביניים בבית הספר רעות    4.4.19

לאמנויות  
בניצוח ד”ר תומר הישג  

ענת רגב וסומא קאעדן - תערוכת תלמידי התואר השני בחוג לאמנות  4.4.19
סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית )6( - חמישיית תל-אביב  7.4.19

יצירות מאת ליגטי, הינדמית, באך, מוצרט ורוסיני  
רואי אמוץ, חליל; יגאל קמינקא, אבוב; דני ארדמן, קלרינט; נדב כהן, בסון;   

איתמר לשם, קרן יער  

הפקת החוג לתיאטרון, בבימוי הילה גולן  7-11.4.19
קונצרט לסיכום פרויקט בסון בהנחייתו של נדב כהן  11.4.19

יצירות מאת מלחינים סטודנטים לתואר שני  

קונצרט סיום השנה של מקהלת האוניברסיטה, בניצוח ד”ר תומר הישג  15.4.19
“יולדות” – הצגה אורחת  16.4.19

רסיטל עוגב )6( - נגני תזמורת הבארוק ירושלים; יובל רבין, עוגב  23.4.19

מאי
ילנה קווטני ויארא מחג’אנה - תערוכת תלמידי התואר השני בחוג לאמנות  2.5.19

סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית )7( - רסיטל פסנתר, בנגינת    5.5.19
עפרה יצחקי  

גלברון ארתור  שלונסקי,  ורדינה  סתר,  מרדכי  באך,  מאת  יצירות    
ופאול בן חיים  

יום עיון )2( בחוג לאמנות  14.5.19
רסיטל פסנתר, בנגינת מיכל שמידט  15.5.19

הלימודים מתכניות  סטודנטיות  של  גמר  ועבודות  תזות  הצגת   16.5.19 
לתואר שני בחוגים לאמנות ולמוסיקה  

רסיטל עוגב )7(, בנגינת פרדריק דשאן )צרפת(  17.5.19
קומפוזיציה בנושא  וסדנאות  קונצרטים  הרצאות,   ‒  ContComp  23-19.5.19 

בת-זמננו  
“אבני מופת והאמנות בישראל” - כנס משותף של החוג לאמנות והחוג    22.5.19

לתולדות האמנות  
23.5-6.6.19    תערוכה של מוסמכי MFA בחוג לאמנות )פתיחה ב-23.5.19(

יוני
סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית )8( - “ברחובות ילדותנו”, חגיגת    2.6.19

שירי ילדים עממיים ב-12 שפות  
אתי בן-זקן, שירה וסיפור; אנסמבל מודאליוס: שריג סלע, חליליות;   

יסקו היראטה, כינור; אורית מסר-יעקבי, צ’לו; טל פדר, קונטרבס;   
עודד שוב, גיטרה; אמנון יואל, כלי הקשה  

ניצוח ועיבודים מוסיקליים: איתן שטיינברג  

קונצרט סיום השנה האקדמית של החוג למוסיקה, בנגינת אנסמבלים    12.6.19
וסטודנטים  

פתיחת התערוכה של בוגרי החוג לאמנות )תצוגה עד 4.7.19(  19.6.19
סדנת חיפה לפרפורמנס, כנס  20.6.19

רסיטל עוגב )8(, בנגינת פרופ’ סטפן וויגלהאן )גרמניה(   14.6.19

יולי
רסיטל עוגב )9(, בנגינת יובל רבין  5.7.19

ייתכנו שינויים; נא לעקוב אחר הפרסומים באתרי החוגים, בפייסבוק
ובהודעות דואר אלקטרוני

לקבלת הזמנות לכל אירועי בית הספר לאמנויות - קונצרטים, תערוכות והצגות –
gmichal@univ.haifa.ac.il כתבו ל

והצטרפו לרשימת התפוצה

בית הספר לאמנויות אוניברסיטת חיפה   
artsschoolhaifa   

בית הספר לאמנויות אוניברסיטת חיפה   

אוקטובר 2018 - יוני 2019

אוקטובר
סמינר חוגי, תכנית התואר השני בחוג לתיאטרון  16.10.18

ג׳וזף שפרינצק: אמנות טקסט-סאונד, דיבור עם שיבושי שפה, מקור וזמניות    
ביצירות קול אוונגרדיות ובין מדיומליות  

גלים, צלילים, כלים ואנשים - סדרת הרצאות בחוג למוסיקה )1(  21.10.18
מרצים: ד”ר יובל נוב )החוג לסטטיסטיקה(, ד”ר אלון שב ופרופ’ יובל שקד  

סמינר חוגי, תכנית התואר השני בחוג לתיאטרון  23.10.18
ג׳וזף שפרינצק: סדנת טקסט-סאונד  

כיתת אמן עם נגן הנבל פרופ’ אוסקר רודריגז דו קמפו  28.10.18
)Oscar Rodriguez Do Campo(  

גלים, צלילים, כלים ואנשים - סדרת הרצאות בחוג למוסיקה )2(  28.10.18
מרצים: ד”ר יובל נוב )החוג לסטטיסטיקה(, ד”ר אלון שב ופרופ’ יובל שקד  

נובמבר
סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית )1(  4.11.18

יצירות מאת עודד זהבי, בנימין יוסופוב, חנוך לוין ועמית פוזננסקי,  
פרץ אליהו וחביב שחאדה  

אנסמבל סירנות; שוש לגיל, מנצחת; שחר בורק, פסנתר  

קשר משפחתי – סדרת מפגשים בחוג למוסיקה )1(  6.11.18
ירון נאור, בונה כלי פריטה  

סמינר חוגי, תכנית התואר השני בחוג לתיאטרון   6.11.18
נירה מוזר: איך אומרים ׳נכה׳ בתיאטרונית?  

גלים, צלילים, כלים ואנשים – סדרת הרצאות בחוג למוסיקה )3(  11.11.18
מרצים: ד”ר יובל נוב )החוג לסטטיסטיקה(, ד”ר אלון שב ופרופ’ יובל שקד  

סמינר חוגי, תכנית התואר השני בחוג לתיאטרון   13.11.18
גל בלזיצמן: מעבדת תיאטרון בשפת הסימנים – שימוש בכלים לשוניים    

ותיאטרוניים ביצירה של שחקני ֶאִּביסּו  

קונצרט כלי הקשה בנגינת חן צמבליסטה  14.11.18
יצירות מאת אומהרה, באך, ויזנברג, לויטס וצימבליסטה  

פתיחת התערוכה “צרוב בחומר”, של האמנית לידה שרת-מסד  15.11.18
חוגגים מאה ל”הבימה” - הדיבוק, כזיכרון בתרבות ובתיאטרון  15.11.18

הרצאות מאת ד”ר רותי אבליוביץ’, ד”ר שלי זר-ציון וד”ר דורית ירושלמי  

אפרת בואנה ואלה כהן ונסובר – תערוכת תלמידי התואר השני   15.11.18 
בחוג לאמנות  

“על אביסו זה לא” - הצגה  20.11.18
זרימת הדנובה לים התיכון - קונצרט לזכר פועלם של מוזיקאים    21.11.18

דוברי הונגרית  
יצירות מאת מוצרט, ברטוק, פרטוש, נטרא והרעוז  

גלעד ארנון, פסנתר; מיכה הרן, צ’לו; עדינה הרעוז, נבל; אלי חפץ, קלרנית;    
יונתן חפץ, פסנתר; חגי שחם, כינור  

סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית )2(  25.11.18
יצירות מאת מוצרט, בטהובן וברהמס  

טריו גליל: עירית רימון ניידורף, פסנתר; יסקו היראטה, כינור;  
ענת אנגלמאייר, צ’לו  

גלים, צלילים, כלים ואנשים – סדרת הרצאות בחוג למוסיקה   25.11.18
מרצים: ד”ר יובל נוב )החוג לסטטיסטיקה(, ד”ר אלון שב ופרופ’ יובל שקד  

תלמידי התואר השני בחוג תערוכת   - ונורה פורת  איריס סינטרה   29.11.18 
לאמנות  

רסיטל עוגב )1(, בנגינת פרופ' הרטמוט רוהמאייר )גרמניה(  30.11.18

דצמבר
גלים, צלילים, כלים ואנשים – סדרת הרצאות בחוג למוסיקה )5(  2.12.18

מרצים: ד”ר יובל נוב )החוג לסטטיסטיקה(, ד”ר אלון שב ופרופ’ יובל שקד  

סמינר חוגי, תכנית התואר השני בחוג לתיאטרון  4.12.18
ניצן רותם: פרפורמנס וממשותם של האיום והאימה – מדיה, חפצים ומעמד    

בתביעות חטיפה וכופר  

11/13.12.18     כיתת אמן בהדרכת הכנרת לריסה אלישע והצ’לן סטיבן אלישע )ארה”ב(
קשר משפחתי – סדרת מפגשים בחוג למוסיקה )2(  11.12.18

מיכאל כהן, בונה כלי נשיפה  

סמינר חוגי, תכנית התואר השני בחוג לתיאטרון  11.12.18
שפרה שינמן: בין עיקר לטפל - החינוך לתיאטרון בארץ ובעולם  

קונצרט בנגינת הכנרת לריסה אלישע והצ’לן סטיבן אלישע )ארה”ב(  12.12.18
בחוג השני  התואר  תלמידי  תערוכת   - חסן  ואסאלה  קופר  אמילי   13.12.18 

לאמנות  


