ארגון הסגל האקדמי בטכניון
The Technion Faculty Association
 21אוקטובר 2018
לחברות ולחברי הסגל האקדמי בטכ יון שלום רב,
מפגשי חברה תרבות תשע"ט 2018/19
סוף סוף "אחרי החגים" ,חגיגה מאד מוסיקלית מצפה ל ו במהלך העו ה הקרובה אשר
תחל ב –  14ב ובמבר.
מוזמ ים להירשם המ ויים הוותיקים וכמו כן שמח לצרף אלי ו חדשים.
גם הפעם ,מובטחת לכם תכ ית עשירה בכישרו ות וברפרטואר מה ה ,מעולמות המוסיקה,
אמ ות ,ספרות.
כבעבר יתקיימו המפגשים בימי ד':
 20:00התכ סות למפגש חברתי ,קפה ועוגה.
 20:30תחילת המופע או ההרצאה
לפרטים וספים ורכישת מ ויים יש להגיע למזכירות הארגון,
או לבצע את ההזמ ה ישירות באתר www.segeltechnion.org.il
והתשלום  -באמצעות הדואר.
בתקווה לראותכם את ו בעוד עו ה רבת ע יין וחוויות.
שלכם,
פרופ' יואב מוריה וצוות הארגון

" 14/11/18יאיוי קוסמה" ,מרצה :יערה קידר
הרצאה ייחודית בעקבות אחת האמ יות המצליחות ביותר בעולם כיום :אמ ית ה קודות
היפ ית יאיוי .יערה קידר מזמי ה את הצופה למסע בעקבות אחת ה שים המסעירות
ביותר באמ ות ,ובליווי תמו ות וסרטו ים מספרת על אמ ות פורצת דרך ,אופ ה חתר ית,
לואי ויטון והוט קוטור ,ואיך כל אלה מתקשרים אל טירוף ,קריסה וחזרה לתהילה .לכל
אורך הדרך ילוו אות ו אי סוף קודות .יערה קידר היא אוצרת והיסטוריו ית אופ ה,
מרצה ב .NYU-בש ה האחרו ה אצרה את התערוכה ״ז׳ה טם ,רו ית אלקבץ״ במוזיאון
העיצוב חולון ואת תערוכת ה עליים  Walk of Artשהוצגה ב יו יורק וסן פר סיסקו .קידר
היא בעלת תואר ש י בהצטיי ות מ NYU-במחקר והיסטוריה של האופ ה ,בוגרת ש קר
בהצטיי ות בחוג לעיצוב אופ ה .התמחתה במשך ש תיים במכון התלבושות של מוזיאון
המטרופוליטן ,ומוזיאון האופ ה  .FITבש ים האחרו ות קידר היתה מרצה אורחת
במוזיאון היהודי ב יו יורק ,המוזיאון היהודי בסן פר סיסקו ועוד.

 28/11/18מופע זמר וסיפור עם פרופ' גידי קורן ,סוזי מילר ומו י
אר ון )"האחים והאחיות"( בליווי ג ים.
פרופ' גידי קורן ,רופא הילדים והמלחין שהקים את להקת "האחים והאחיות" וכתב את
רוב שיריה ,משלב במופע סיפורים א ושיים מרגשים על מטופליו ,מספרו החדש "סימ י
חיים" ,ועל שיריו שמצטלבים עם אירועים מרכזיים בתולדות המדי ה.

" 12/12/18מוסיקה קאמרית במיטבה"
סעידה בר-לב – כי ור
מרסל ברגמן  -צ'לו
ויקטור סט יסלבסקי – פס תר
בתכ ית :בטהובן  -שלישייה בסי במול מז'ור אופ11.
שוברט  -סו טי ה לכי ור ופס תר מס 1.ברה מז'ור אופ137.
דבוז'אק  -שלישייה בפה מי ור אופ65.

 " 26/12/19געתי בך באצבעות רוחי" לאו רד כהן – א י המשורר.
מגיש | אלכס א סקי
מחווה לזמר והיוצר לאו רד כהן ,במלאת ש תיים למותו.
המפגש הוא מסע אל שורשיו של לאו רד כהן ,בעזרת השירים שכתב והשירים שהלחין.
בליווי קטעי וידאו דירים.
״אם לומר את האמת ,מעולם לא ראיתי את עצמי משורר״ אמר לאו רד כהן בראיון.
״תמיד האמ תי שהשירה היא פסק דין שא שים אחרים מע יקים למתי מעט .לכן ,לקרוא
לעצמך משורר הוא דבר מסוכן למדי .השאירו הגדרה זו לאחרים״.

" 23/01/19להיות מ צח מהו סוד הקסם"  -המ צח הישראלי רו ן בורשבסקי.
תפקידי המ צח ,כמ היג ,מ הל ,מתווה דרך ופסיכולוג .שפת הגוף וטכ יקות ה יצוח
השו ות .מלווה בהדגמות חיות ב גי ה וב יצוח .יוצגו קטעי וידאו של גדולי המ צחים
ומיטב התזמורות .בחן כמה מיצירות המופת של הרפרטואר הקלאסי תוך יסיון להכירן
מזווית ראייתו של המ צח .אין צורך בידע מוסיקלי מוקדם.
רו ן בורשבסקי ,עובד מזה מספר ש ים כמ צח מש ה למאסטרו זובין מהטה בתזמורת
הפילהרמו ית הישראלית ,משמש גם כראש מחלקת יצוח מקהלה ומרצה בכיר בביה"ס
למוסיקה ע"ש בוכמן מהטה באו יברסיטת ת"א.

" 27/02/19הקלרי ט הלוהט" ,ממ דלסון וסן-ס ס לכליזמר.
הפס תר ית דוקטור אסתרית בלצן מארחת את משפחת גורפי קל ,אב וב יו התאומים -
הקלרי טים הוירטואוזים בחגיגה של צלילים ו יגו ים.
בתוכ ית :מ דלסון :קטעים קו צרטיים ל  2-קלרי טים אופ 133 .ואופ114 .
סן ס ס :רו דו קאפריצ'יוזו ל 3 -קלרי טים
עממי :יגו י כליזמר

" 10/04/19חפציבה זר אביב  -חלילים של זהב"
רסיטל של יצירות קסומות ווירטואוזיות  ,עימות בי לאומיות לצד מ גי ות פולק שו ות
בחלילים עממיים .הקו צרט בליווי פס תרן
חפציבה זר אביב חליל ית קלאסית ,מותחת קוים מרגשים בין ז'א רים וידועה במופעי
מוסיקת עולם הססגו יים עם הא סמבלים שהקימה .היא החלה את הקריירה בתזמורות
סימפו יות ,הופיעה בפסטיבלים בי לאומיים עם תזמורות ולהקות ברחבי העולם
והתמחתה כסול ית ב גי ה בחלילים מסוגים שו ים ,מהחלילים הקלאסיים ועד לחלילים
עממיים וחליליות בארוק ואיריות .עד כה הוציאה ארבעה אלבומים שבהם באו לידי ביטוי
השפעות מוסיקליות שו ות ו שמתה הרוח ית של חפציבה .

 " 22/05/19איך עברו הזמ ים בשדותי ו  -חיים גורי " מפגש בין
ד"ר גדעון טיקוצקי ו תן סלור
כדו של המשורר תן אלתרמן ,שילווה את המפגש בשירה בליווי פס תר ,על שירתו של
גדול משוררי דור הפלמ"ח חיים גורי ישוחחו ד"ר גדעון טיקוצקי ו תן סלור.
לשבוע הספר  /חודש הקריאה

 " 12/06/19אדל " ,יוכי בר דס בהרצאה חדשה על ספרה החדש.
הסיפור הלא ייאמן על התי וק האסופי שחי בתחתית החברה במזרח אירופה של המאה ה-
 18והצליח בבגרותו לחולל ביהדות את המהפכה המשמעותית ביותר של העת החדשה.
מי באמת היה הבעל שם טוב? מה הסתירו מאת ו אודותיו? האם החסידות אכן שלו?
עד כמה תורתו בכלל רלב טית לחיי ו המודר יים במאה העשרים ואחת?
"אדל הוא הרומן החשוב וה ועז ביותר של יוכי בר דס" )יגאל שוורץ(.
אין צורך בהכ ה למפגש בקריאת הספר.
לסיום העו ה

" 26/06/19הכי ור ,הפס תר והקושר  -וסטרא"
בהשתתפות גיל שוחט ואורחו הכ ר אייל קלס.

לתשומת לבכם ,ייתכ ו שי ויים במועדים או ב ושאי ההרצאות מסיבות שאי ן תלויות ב ו
שימו לב לפ י כל מופע לגבי שי ויים

קריית הטכ יון ,חיפה  32000טל' 829 2430/29 ,829 2582
פקסTechnion City, Haifa 32000 Fax: 04-823 2058 :

מפגשי חברה תרבות תשע"ט 2018/19
הרשמה ותשלום
התעריף לחברי ארגון הסגל האקדמי )פעילים וגמלאים משלמי מיסי וועד( הוא:

 400.-ש"ח עבור משתתף יחיד.

התעריף למי שאינם משלמים מסים לארגון הסגל:
 500.-ש"ח ליחיד

ניתן לשלם בשני תשלומים שווים ,האחד ליום  14.11.18והשני ליום .30.12.18

הערה :דמי ההרשמה מיועדים לכיסוי חלק מההוצאות הכרוכות בהזמנת המרצים ,המופעים והכיבוד.

תודה על שיתוף הפעולה.

כרטיסים בודדים להרצאה במחיר  ₪ 50ומופעים מוסיקליים ₪ 80
=======================================================
לתשומת לבכם ,ייתכנו שינויים במועדים או בנושאי ההרצאות מסיבות שאינן תלויות בנו!

תזכורות ועדכונים יישלחו בדואר האלקטרוני

פרטים נוספים במשרדי הארגון ובאתר www.segeltechnion.org.il

קריית הטכ יון ,חיפה  32000טל' 829 2430/29 ,829 2582
פקסTechnion City, Haifa 32000 Fax: 04-823 2058 :

ארגון הסגל האקדמי בטכניון
The Technion Faculty Association
אל :ארגון הסגל האקדמי בטכניון
הנני מבקש להצטרף
למפגשי חברה תרבות תשע"ט 2018/19

פרטים:
תואר/דרגה ______ שם משפחה

____________________פרטי _________________

פקולטה _______________טלפון בחדר ___________ טלפון בבית__________________

כתובת דואר אלקטרוני _______________________________________

טלפון סלולארי

ם

_____________________________________

ברצוני לקבל את כרטיס המנוי והקבלה לכתובתי הטכניונית.

או
ם

לכתובתי הפרטית.

האם נרשמת גם באתר הארגון ? כן  /לא )אנא מחק את המיותר(

רחוב

מס'

הנני מצרף המחאות ע"ס ________ ש"ח

שכונה

עיר

מיקוד ___________

עבור_____ מנויים.

הנני חבר סגל :פעיל /גמלאי  /אלמן )משלם מיסי ארגון(  /אורח של _________________
)אנא מחק את המיותר(

תזכורות ועדכונים יישלחו בדואר האלקטרוני

