 לחינו מוסיקלי ולקשר ע הקהילה
בשיתו ע

ביה" ס לחינו מוזיקלי ,המדרשה למוזיקה ,מכללת לוינסקי לחינו

לכבוד
מנהלי בתיהספר ,מורי ומחנכי

תכנית "מפתח"
לקראת קונצרט  על תרבות הקשב
שלו רב,
רוב התלמידי הנחשפי לעול המוסיקה האומנותיתהמערבית בבתיהספר,
אינ מכירי את כללי ההתנהגות והנורמות הנדרשות במהל הופעות מסוג זה.
מתו ההנחה שמרבית בני הנוער נוהגי להשתת במופעי ג'אז ,פופ או רוק ,מ
הראוי לעורר את המודעות לגבי תרבות הקשב והצפייה האופיינית לכל אחד מה
ולעמוד על ההבדלי בינ ובי הקונצרט הסימפוניהקלאסי.
כידוע לכ ,תכנית "מפתח" מקיימת סדרת הכנה הכוללת מפגשי מוסיקליי
אינטימיי בי כתלי בית הספר בביצוע הרכבי קאמריי מונחי בביצוע נגני
התזמורת; הקונצרט הסימפוני המתקיי בהיכל התרבות הנו חולייה מרכזית
ונקודת שיא בתהלי הסמסטריאלי.
המפגשי המוסיקליי הביתספריי מחייבי נורמות קשב וצפייה זהות לאלו
הנדרשות בהיכל התרבות .אלה הראשוני המתקיימי בי כתלי בית הספר מזמני
ביטוי נרחב לכללי תרבות האירוח ,קבלת הפני ויחס מכובד לאומני המבצעי.
אנו מאמינות שריבוי השיחות ע התלמידי ,ביוזמת מורי מחנכי ,יועצי
ורכזי חברתיי ,טר קיו המפגשי המוסיקליי בבית הספר וכ טר כניסת
של התלמידי להיכל התרבות ,מגל בתוכו ער מוס ,הנוגע לסוגיית תרבות
הקשב ,ההולכת ומתדרדרת בחברה שלנו בצעדי ענק.
אי מדובר בשיח רווי סגנו הטפה ,אלא בקיו דיוני מקיפי ומעמיקי לקראת
הקונצרטי ,הנוגעי לשמירה על דינמיקה אנושית המחייבת כבוד הדדי וסבלנות.
נודה לכ על שיתו הפעולה בקיו דיוני כתתיי אשר יבטיחו תהלי הכנה ראוי
לקראת הקונצרטי וחוויה חיובית במהלכ.
מצ"ב הצעה לשיחה /דיו מקדי.
תודה מראש על שיתו הפעולה,
אירית רוב
מנהלת תכנית "מפתח"
התזמורת הפילהרמונית הישראלית

ד"ר דוצ'י ליכטנשטיי
מנהלת התכנית מטע
ביה"ס לחינו מוזיקלי
המדרשה למוסיקה
מכללת לוינסקי לחינו

הצעות לשיחה ודיו בכיתה
(1

מה יש בקונצרט? מי ה הנגני העומדי על הבמה? מדוע אנשי הולכי לקונצרטי?
בתחילת השיעור ,כדאי להסביר באופ כללי שההליכה לקונצרטי כבילוי חברתי החלה
כבר לפני כמאתיי חמישי שנה )הרבה לפני עיד ההקלטות ,ה MP3ושאר האמצעי
המוכרי( היתה זו דר להיפגש ע אנשי ובעיקר ג האפשרות היחידה להאזי
למוסיקה.
נגני התזמורת לומדי נגינה במש שני רבות ועוברי סדרה של מבחני על מנת
להתקבל לתזמורת הפילהרמונית ,הנמנית בי עשר התזמורות הטובות בעול.
נית להשוות בי נגני התזמורת לבי כוכבי של מוזיקת פופ/רוק יחד ע הסבר על
השינויי המהותיי בצורת הלבוש וההתנהגות בסוגי השוני של המוסיקה :בעוד
ההקשבה למוסיקת רוק כוללת ריקודי ובגדי אופנתיי ובעיקר מעודדת השתתפות
ערה של הקהל ,המוסיקה הקלאסית דורשת דממה ולבוש רשמי.
מדוע הלבוש הרשמי והשקט המוחלט? מאחר שהלבוש הרשמי והאחיד של הנגני גור
לריכוז ה אצל הקהל וה אצל המבצעי .בזמ ההכנה לקונצרט ובעת הביצוע ,היצירה
נובעת ממקורות פנימיי עמוקי והמגמה היא לנטרל כל גור חיצוני המסיח את הדעת
מהאמירה הפנימית העמוקה.

(2

כדאי לדבר על מימד הזמ כ"מסנ" איכות .מדוע יצירות הנחשבות "קלאסיות"
מושמעות ואהובות ג לאחר  300שנה ולעומת קטעי מוסיקה קלה שהיו להיטי
גדולי רק לפני שנתיישלוש נעלמו ונשכחו?

(3

מה מזמ הקונצרט?
אנו יוצאי מנקודת הנחה שרוב התלמידי אינ חשופי למוסיקה קלאסית מערבית.
בית הספר מזמ את מה ש"אינו מזדמ מאליו".
אנו מבקשי לחשו את עול המוסיקה הקלאסית בפני התלמידי כדי להרחיב את
עול הדימויי שלה ולהרחיב את ההתנסות השמיעתית ,הרגשית והאינטלקטואלית.
מפגשי ההכנה הביתספריי מזה ,והקונצרט הסימפוני בביצוע התזמורת המלאה מזה,
מעלי מבחר מכובד של יסודות השפה המוסיקלית ואת מיטב הרפרטואר האמנותי.

(4

תלמידי המנגני בכלי כלשהו
א יש בכיתתכ תלמיד המנג בכלי באופ רציני )יש להפריד בי אלו הסבורי שה
מנגני מאחר שהתנסו פע או שיודעי לנג קטע אחד או שניי( אפשר לבקש ממנו
לספר על שיגרת האימוני; על הקושי הגדול להגיע לשלמות הביצוע; על מאפייני סגנו
שעליו ללמוד כדי לבצע מוסיקה שנכתבה לפני  200300שני וכו'.
נית להשוות בי שיגרת האימוני של הספורטאי לבי השיגרה של המנגני .להפתעת
התלמידי יסתבר שהאימוני והשאיפה למצוינות מאד דומי בשני התחומי
שלכאורה רחוקי זה מזה.

(5

קבלת פני ומאור פני
כאשר נגני מתזמורת חשובה מגיעי להופיע בפני קהל ,נהוג להתייחס אליה בכבוד,
לשבת בשקט במהל ההופעה ולמחוא כפיי אחרי כל קטע מוסיקלי .כמו בהצגה ,אי
מדברי או מתלחשי במהל הקונצרט ,אי יוצאי לשרותי ויש לכבות פלאפוני
ומיני צלצולי.
נית להשוות את בוא של הנגני לביקור בבית וכפי שהיה מצופה מ המארח להתייחס
בכבוד לאורחיו כ יש לקבל את הנגני בהופעה ,כפי שה יכבדו את התלמידי כאשר
יתארחו בהיכלהתרבות.

