
 

 

 

 

 

 

 2021בינואר  3

 הגשת מועמדות ללימודים לתואר שני בניצוח תזמורת, של סטודנטים בשנה ד' מהפקולטה לאמנויות הביצוע

ביצוע הבפקולטה לאמנויות  בשנה ד'יקה, קומפוזיציה וניצוח מודיע כי מעתה יוכלו סטודנטים סהחוג לתורת המו

 להגיש מועמדות לקבלה לתואר שני בניצוח תזמורת.

על המועמדים להיות בעלי רקע בניצוח תזמורת, יכולות מצוינות בתחומי המיומנות המוסיקלית, ורמה גבוהה  בכלי 

, בחוג זמורתיסודות ניצוח תהמועמדים המתאימים יוזמנו להשתתף בסמסטר ב' בקורס  .בנגינה או בזמרה הראשי

יתבקשו  . סטודנטים אלההלימודים תשפ"א-בשנת קומפוזיציה וניצוח, המתקיים בימי ראשון ורת המוסיקהלת

יתקיים בזמן חופשת הסמסטר. מבחן זה יכלול בחינה , שיסודות ניצוח תזמורתלהשתתף במבחן קבלה לקורס 

סולפז' ומיומנויות  -בחירת המועמד, מבחן בכלי ראשי, ומבחן במיומנויות מוסיקליותלבניצוח על רפרטואר חופשי 

יהיו זכאים לגשת  -ומעלה  90שמיעה, קריאת פרטיטורות ומיומנויות פסנתר. סטודנטים שיסיימו את הקורס בציון 

 למבחן קבלה לתואר שני בניצוח תזמורת.

ה לקורס, מתבקשים לפנות בכתב לגב' רונית מועלם, רכזת הקבל לקורס ולמבחן רשםילה יניםיסטודנטים המעונ

  .2021בינואר  22, עד ליום חמישי, הפקולטה לקומפוזיציה, ניצוח וחינוך מוזיקלי

תתקיים בחינת הקבלה לתואר שני בניצוח תזמורת, שבה יתבקשו הסטודנטים לנצח על  2021 וליחודש ימהלך ב

נים. הרפרטואר יתואם מול ראש תחום ניצוח תזמורת באקדמיה, אנסמבל נגנים ועל אנסמבל של שני פסנתר

 המיומנותובמקצועות התיאורטיים  , בו תיבחן הרמהאיון התאמהירכמו כן, יתקיים  פרופסור איתן גלוברזון.
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