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מרצה: ד"ר יניב גולדברג

הקורס יתקיים: בימי ב' בין השעות: 12:00 - 13:30. עלות הקורס: 700 ₪ לסמסטר )בכל סמסטר 12 מפגשים(. 
תוענק הנחה של 100 ₪ לנרשמים לשני הסמסטרים עד לתאריך    15.10.20 )ההנחה תינתן עבור סמסטר ב'(

"כל העולם במה ואנחנו שחקנים" )וויליאם שייקספיר(... האמנות מאירה קונפליקטים מכל תחומי החיים. הקורס יעסוק 
־בעולם המרתק של הבמה ומפגשה עם חיי הצופים. נבחן כיצד באים לידי ביטוי בתיאטרון, בקולנוע ובזמר, סוגיות ודי

למות מתחום המשפחה, הדת, התרבות הפוליטיקה והמשפט. נלמד על אחורי הקלעים, וכיצד האמן ניגש לברוא חיים 
בטקסט שאיתו הוא צריך להופיע. 

סמסטר א' מוקדש השנה למוסיקה בתיאטרון ומחזות הזמר. 
בסמסטר ב' נמשיך להקדיש את השנה למחזות הזמר וניגע גם בקלאסיקות עולמיות וישראליות.                                                     

סמסטר א'     מס' קורס: 25-115-01

00   שני קונילמל – האופרטה של גולדפאדן אבי התיאטרון היהודי ומייק בורשטיין.

00   כנר על הגג – מהשטעטל אל ברודווי המחזמר היהודי המצליח של כל הזמנים.

00   מאמא מיה – מבימת האירוויזיון אל הבמה שירי להקת אבבא מגיעים ליוון.

00   עוץ לי גוץ לי – תיאטרון הקאמרי מציג את המחזמר הישראלי הראשון לילדים.

00   סימני דרך – נעמי שמר מוילנה לירושלים של זהב.

00   עלובי החיים – משולי החברה בפריז אל פסגות התיאטרון.

00   סיפור הפרברים – רומיאו ויוליה במאה העשרים.

00   קזבלן – למי יש יותר כבוד? יהורם גאון מהבמה אל מסך הקולנוע בתפקיד חייו.

מועדי המפגשים: סמסטר א'-  19.10.20  ו  26.10.20  ו  2.11.20  ו  9.11.20  ו  16.11.20  ו  23.11.20  ו  30.11.20  ו  
7.12.20  ו  14.12.20  ו  21.12.20  ו  28.12.20  ו  4.1.21

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות

כל העולם במה – בימת אמן מארחת >גרסה מקוונת<

במידה והסמסטר יהיה מקוון נעסוק בהצגות:                                
סמסטר א'     מס' קורס: 25-115-01

00    ביקור הגברת הזקנה – הנקמה טובה יותר כשהיא קרה... ננתח את המחזה ונשווה בין הפקות שונות ושחקניות שונות 

     שביצעו את תפקיד הגברת.
00            זרים – על זקנה וחמלה. מטפלת סיעודית שנקשרת לזקן שעתידו מאחוריו. 

00            אשכבה – חנוך לוין מעבד את צ’כוב באחת מהצגות המופת של התיאטרון הישראלי

00            שמו הולך לפניו – אפרים קישון והבירוקרטיה הישראלית – האמנם עדיין רלבנטי?

00            שנים עשר המושבעים – בית המשפט כהצגת תיאטרון.

00            אשת כהן – דין או רחמים – אשת כהן נאנסה וכעת אסורה על בעלה, האם בית הדין יצליח למצוא פתרון? האם הדין יכול לרפא?

00            קרום – חנוך לוין ומחזות השכונה. האם האמא הפולניה של חנוך לוין מתקיימת גם במאה העשרים ואחת?

00            אחרון ימיה – מרים זוהר בתפקיד נפלא של מדענית שקוראת למשפחתה, כדי לסגור חשבונות לפני מותה, אך 

     הפצעים הישנים נפתחים ומתאחים.

במהלך הקורס, בהנחה שיתקיים בתחומי הקמפוס, צפויים להתארח שחקנים ואמנים מתחומי התרבות והתיאטרון, 
ביניהם השחקן יהורם גאון והשחקנית מרים זוהר.

* יתכנו שינויים בהרצאות ובאורחים וכן מעברים בהרצאות ובאירוחים בין סמסטר לסמסטר בהתאם לצורך ולאילוצי  
השחקנים והמרצה במהלך שנת הלימודים.

קורס
שיתקיים בזום 

יוזל ל - 550 ש"ח 

לסמסטר א׳


