
 מהטה-בוכמן ש"ע למוזיקה הספר בית ,כץ ודוד יולנדה ש''ע לאמנויות הפקולטה
 

  שני לתואר מודיםיל וכן , I II ראשון מתקדמים בתואר ניצוח :הקורס שם
 Conducting studies for BA and advance studies for MA 

 
 שנתי, תשע"ה
 ש"ס 4שיעור/תרגיל, 

 
 תלמי יואב פרופסור :המרצה שם
 054-4656146 : טל

  yoav@talmi.comדוא"ל: 
 

 קבלה שעת
 מראש טלפוני בתאום

 
 הקורס ודרישת מטרת

 .תזמורתי ניצוח במסלול לתלמידים ניצוח כישורי ולשפר לבסס

 ,סגנון ,המוסיקה הבנת :הבאים בהיבטים מיומנויות לפתח נדרשים הניצוח תלמידי כל

 .ואישיות תקשורתית הבעה ,שמיעה ,ניצוח קתטכני
 התזמורתי הרפרטואר מתחום המורה ידי על הנקבע רפרטואר שבוע כל להכין נדרש התלמיד

 
 

 בקורס להשתתפות הקדם דרישות
במשך  בחינת כניסה, במידה והתלמיד החלטי בכוונותיו להפוך למנצח מקצועי, ולאחר השתתפותו

 . שנה בקורס מבוא לניצוח
 
 
 סיום טלתמ

 מבחן
 
 

 מרכיבי הציון הסופי
 המורה  ןעל סמך ציו 05%-על סמך מבחן ו 05%

 

 
 תאור הקורס

( וכן לתלמידים BA) למתקדמים ניצוח קורס של שנתיים במהלך הניצוח לתלמידי הרפרטואר
  התקופה דרך ,הקלאסית מהתקופה הסימפוני הרפרטואר מיטב את כולל( MAלתואר שני )

 )פרטים בהמשך(-21. וה -20 ה המאה ועד - הצרפתי םוהאימפרסיוניז הרומנטית
 

The aim of the course is to shape solid conducting skills of orchestral conducting 

All advanced conducting students are required to have wide knowledge and 

understanding of the symphonic repertoire, communication personality of expressing 

the music they conduct, good hearing and sufficient conducting technique 
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Repertoire for students in Talmi’s Conducting Class / 2014 - 15 

BEETHOVEN Leonore Overture No. 3, Op. 72b 

BERLIOZ        “King Lear” Overture 

DVORAK       Symphony No. 8 in G 

BARTOK        The Miraculous Mandarin, Suite 

BRUCKNER  Symphony No. 4 in Eb Major (“Romantic”) 

MOZART  "The Marriage Figaro": Finale of 2nd Act: 
   - Duetto: La Contessa & Il Conte (Allegro) 
   - Scena IX, Terzetto:    Susanna, Contessa, Conte (Molto andante) 
   - Scena X,  Quartetto:  Figaro, Susanna, Contessa, Conte (Allegro) 
   - Scena XI, Quintetto:  Figaro, Susanna, Contessa, Conte, Antonio 
(Allegro molto) 
   - Scena XII, Septetto:  FIgaro, SUsanna, Contessa, Conte, 
Marcellina, Bartolo, Basilio (Allegro assai) 
 
ELGAR            Enigma Variations 

R. STRAUSS   Till Eulenspiegel 

Plus repertoire for rehearsals and concert with the school’s Chamber Orchestra (to be 

announced) 

 


