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 דרישות הקורס

 נוכחות חובה. הגשת תרגילים.
 

 מרכיבי הציון הסופי
 בשיעור פעילה השתתפותנוכחות ו - 53%
 הגשת תרגילים בנגינה - 43%

 
 סילבוס

קוליות ותזמורתיות -אשר חושף את התלמיד ליצירות רב Iלקריאת פרטיטורות משך הקורס זהו 
 הינה תנאיבפסנתר  שליטהולכן   מעשיתהינה העבודה בקורס הרומנטית ועד ימינו אנו. מהתקופה 

 בקורס. להשתתפות הכרחי
 

Syllabus 

This course of score-reading offers the students the opportunity to create and develop 

practical skills of adaptation of orchestral, chamber and choral scores for piano. Along 

with practical skills, this course gives the students a special opportunity to follow the 

whole process of creating the musical language from the romantic era to the 

contemporary music the process of genre development and orchestration itself. The 

task of the course is practical work with the piano, preparatory exercises in score 

reading and demands from the students the primary skills of playing the piano. 
 
 

 תכנית הוראה מפורטת
  ':א סמסטר

 פירוט השיעורים:
 ()מנדלסון .מהתקפות רומנטית תוסימפוני  ניתוח יצירות .2
 ליסט )המשך( .מהתקפות רומנטית תוסימפוני  ניתוח יצירות .2
  ברליוז )המשך(מהתקפות רומנטית תוסימפוני  יצירות  .0
 זברליו )המשך(מהתקפות רומנטית תוסימפוני  יצירות .4
 25 -28באופרה במאות  תזמרת. 9
 ואגנר,שטראוס)המשך( באופרה תזמרת .5
 )המשך( ר.ואגנר .7
 קורסאקוב-צ'ייקובסקי,רימסקי .8
 .ברוקנר תמהתקפות פוסט רומנטי תוסימפוני  ניתוח יצירות .5 

 מאהלר )המשך( תמהתקפות פוסט רומנטי תוסימפוני  יצירות. ה23
 מאהלר )המשך( תמהתקפות פוסט רומנטי תוסימפוני  יצירות. ה22
   םאימפרסיוניז .22
 של דביוסי תוסימפוני  ניתוח יצירות -םאימפרסיוניז .20

 דביוסי,ראוול -םאימפרסיוניז 14.
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 ': בסמסטר 

 
 במאה עשרים ותלהקות  קאמרי. 2
  מוסיקה קאמרית של הנדמית, סטרווינסקי. 2
 ץ'קוביאשוסט )המשך(מוסיקה קאמרית של . 0
 מוסיקה קאמרית של שטת שנים עשר טונים .4
 שנברג, בארג, בברן.  .9
 שנברג, בארג, בברן. .5
 . סטרווינסקי, מששיאן7
 )המשך( . סטרווינסקי מששיאן8
 לוטוסלבסקי פנדרצקי ומלחינים פולנים: ת של וסימפוני  יצירותה. 5

 דולינה  י: קרמב ,קגל,גובתהאוואנגרד.הפרטיטורה גראפי 23
 בולס קסנאקיס,, ןזק.שטוקהו  )המשך(האוואנגרד .22
  )המשך(האוואנגרד 22
 ג'זב תזמורת. 20
 סיכום .24
 

 ביבליוגרפיה

 
Morris and Howard Ferguson- Preparatory exercises in score reading     

Erik Taylor-An introduction to score playing 

H. Berlioz - Grand traite d'instrumentation et d'orchestration modernes 1-2 

Samuel Adler- The study of Orchestration (1989) 

 


