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היקף שעות :שעתיים שבועיות

א .מטרות הקורס:
הקורס עוסק במוסיקה כחלק ממעגל השנה וממעגל החיים בחברה האנושית ,בתרבויות השונות ברחבי
תבל .מטרת הקורס היא להפגיש את הסטודנטים עם המוסיקה המסורתית והמרכיבים המוסיקליים
המאפיינים את התרבויות השונות ,לאתר את המרכיבים הבולטים בכל תרבות ,ולהבין באמצעותם את
התהליכים החברתיים המתרחשים בתרבויות הללו.
ב .תוכן הקורס:
בקורס מושם דגש על השתקפות החברה והתרבות במוסיקה שלה ,על מגוון דרכי הביטוי שלה .לכן,
לאחר הכרות עם המרכיבים המוסיקליים הבסיסיים ,המשותפים לכל התרבויות ,ייערך ניתוח מוסיקלי,
באמצעותו יוסבר תפקודה של המוסיקה כחלק מהחיים של החברות השונות בתרבויות תבל.
מהלך השיעורים:
הקורס מבוסס על הרצאות ,שמשולבים בהן קטעי האזנה וכן צפייה בסרטי וידאו ,מתוך מגוון ביצועי
המוסיקה האתנית .כמו כן ניתנת אפשרות לסטודנטים להציג חומרים משלהם – הקלטות ,תמונות וכלי
נגינה ,אשר ישולבו בנושאי השיעורים.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
מבוא
.1
 .2-4הארגון הטונאלי באירופה
 .5-6אפריקה – טקסים ,פולחנים ומקצבים ,כלים
 .7-8אמריקה ככור היתוך – אינדיאנים ,שחורים ,לבנים
 .9-10המבע המאוחד – פס הקול של המזרח הרחוק

 .11-12המזרח הקרוב – מקבץ מלודי
 .13סיכום
ג .חובות הקורס:
דרישות קדם – ידע מוסיקלי בסיסי
חובות ודרישות הקורס – נוכחות והשתתפות פעילה בכל השיעורים וכן סיכום מאמר מתוך הרשימה
הביבליוגרפית בנושא רלבנטי לחומר הנלמד (סה"כ  20%מן הציון הסופי).
מבחן סיום הכולל את כל החומר הנלמד ( 80%מן הציון הסופי).
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