
יובל מלחי
היסטוריון ומומחה 

לתכניות למידה 
והיסטוריה מתוקשבת

ד"ר עמית ויינר
מלחין ומרצה,

האקדמיה למוסיקה י-ם

24-26.12.15
קיסריה דן  מלון 

דצמ'

סופשבוע בוינה היית? 

וינה היא סמלה של אירופה 
הקלאסית. לאורך ההיסטוריה 

הייתה וינה מוקד כוח ועיר 
בירה. מנגד, וינה היא גם עיר 

מודרנית מאוד בעלת אופי 
וחיים צעירים משלה. ביקור 
במוזיאון לתולדות האמנות, 

סיור אדריכלי בעיר.
נתענג על הוואלס הווינאי, 
נקשיב ליצירות מושלמות 

וננסה להבין למה אין מוצרט 
חדש בימינו?

ד"ר טל גיא
החוג לתולדות האמנות, 
אונ' ת״א, שנקר ובצלאל

את מי תפגשו?
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אלה שופמן
מרצה לתולדות האדריכלות, 

האמנות והעיצוב
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מה בתכנית?

וינה כמרכז העולם התרבותי  •
למה אין מוצרט חדש בימינו? איפה הם כל המלחינים הגדולים הללו בימינו, ואיך זה יכול להיות שבאותה    
תקופה חיו כל אותם הגאונים האלו של המוסיקה הקלאסית, לעתים במרחק של כמה רחובות    

האחד מהשני?  
מרצה: ד"ר עמית ויינר, מלחין ומרצה, האקדמיה למוסיקה י-ם  

מסע אדריכלי בוינה  •
הפיכתה של העיר על הדנובה מהבירה המסורתית של האימפריה למוקד לחדשנות אדריכלית עכשווית.  

מרצה: אלה שופמן מרצה לתולדות האדריכלות, האמנות והעיצוב  

יצירות המופת במוזיאון לתולדות האמנות בוינה   •
סיור וירטואלי בין יצירות המופת של מוזיאון לתולדות האמנות בוינה.  

בביצוע: ד"ר טל גיא, החוג לתולדות האמנות, אונ' ת״א, שנקר ובצלאל  

הרצאה: מי זה דופק בדלת? וינה - השער של אירופה   •
מרצה: יובל מלחי היסטוריון ציבורי ומרצה להיסטוריה  

קונצרט מוסבר: הוואלס הווינאי, הריקוד המפואר באירופה   •
בביצוע: כינור- תומר עינת, פסנתר- עמית ויינר  
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עשירה  תרבותית  מחוויה  ליהנות  בואו 
בתוכן במיטב בתי המלון מהמובילים בארץ 
הרצאות ומופעים שיפעילו לכם את החושים לחוויה מרגשת המשלבת 
סיפורים מרתקים וחוויות אישיות, היסטוריה, מדע ואקטואליה, באמצעות 

מרצים מתחומי המדע, האמנות, המוסיקה והקולנוע.

יחד עם מיטב המרצים, החוקרים, האמנים, המלחינים והמוסיקאים נעביר 
יחדיו סופי שבוע מרעננים, מגוונים ומיוחדים תוך בילוי וחוויה מהנה במלונות 

איכותיים ומפנקים. 
החבילה כוללת 7 הרצאות ומפגשים מוסיקליים במהלך סופשבוע

הערה: 
הסמינרים מתקיימים בבתי מלון מובחרים במסגרת: שני לילות על בסיס חצי 
פנסיון בסופי שבוע. אפשרות לחבילה מיוחדת בוספי שבוע על פי דרישה מיוחדת.

כל הזכויות שמורות לחברת תובנה, אין להעתיק, לשכפל מידע ותכנית 2015 ©
התוכנית נתונה לשינויים. קיום האירוע מותנה במינימום משתתפים.  

*מספר החדרים מוגבל.  ט.ל.ח. 
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