ימי מוסיקה במגידו 4102
 01 - 7ביולי בתיכון מגידו ובקיבוץ עין השופט

תכנית הכנס:
יום ב' 777702
 - 01:01 – 01:11התכנסות באולם עין השופט ופתיחת הכנס
היום הראשון יוקדש ללמידת יסודות הנגינה בהרכבים .המשתתפים יחולקו לשלוש קבוצות ויעברו בסבב מאחת לשניה.
 – 00:11 - 01:01שיעור ראשון  -דפוסי עבודה נכונים בנגינה בהרכבים -גיל לדין.
 – 01:01 – 00:11ארוחת צהריים .
 – 00:11 – 01:01שיעור שני – ניתוח והבנה של תווי השירים והאקורדים – שי כהן.
 – 01:01 – 00:11שיעור שלישי – נגינת סולו ואילתור בהרכב -אמיר פרלמן.
 – 03:11 – 00:11כיתת אמן – אמיר אטיאס ואיתי שיף סולני להקת 'בית הבובות'.
 – 03:11 – 01:01ערב פתיחת הכנס – הופעת הרכב הג'אז הבוגר של האולפנה.
הופעת הרכב בוגר במחווה לשירי אריק איינשטיין :יעל ארנון (חליל צד) ,בן ורד (בס) ,אופיר טל (קלידים) ואבי אגבבה
(תופים וכלי הקשה).

יום ג' 477702
 – 13:01 – 13:01התכנסות.
 – 00:01 – 13:01נגינה בהרכבים עם המדריכים :
פאנק – רית'ם
ג'אז פיוז'ן
מוסיקה קלה
אנד בלוז – גיל
וג'אז  -שי כהן למתקדמים
לדין
אמיר פרלמן-

בלוז /רוק –
בנצי חלפון

רוק כבד /הרכב פופ-רוק צעיר
טל וייצמן
גיטרות – גיא
באר

רוק צעיר /בלוז

 01:01 – 00:01ארוחת צהריים
 01:01 – 01:11סדנאות
ארז מונק – מהודו ועד המזרח – חשיפה
לתפיסת הקצב במוסיקה ההודית והמזרח
תיכונית

נרי טופצ'יו – סדנה לבסיסטים –
הקונטרבס האקוסטי /החשמלי וגיטרת
הבס

ויצקה רון – סדנה ווקאלית לזמרים

 - 03:11 – 01:11כיתת אמן – יואל בן שמחון – מוסיקת עולם7
 – 03:01 – 01:11קונצרט ג'אז – עם הפסנתרן דן כהן וחברים (דרור בר ישראל – סקסופון ,גיל לדין – תופים ,אמיר פרלמן
גיטרה).

יום ד' 477702
 – 13:01 – 13:01התכנסות
 – 00:11 – 13:01נגינה בהרכבים
ג'אז פיוז'ן
מוסיקה קלה
וג'אז  -שי כהן למתקדמים
אמיר פרלמן-
 01:01 – 00:01ארוחת צהריים
 01:01 – 01:11סדנאות
אמיר פרלמן – אפקטים בגיטרה

פאנק – רית'ם
אנד בלוז – גיל
לדין

בלוז /רוק –
בנצי חלפון

רוק כבד /הרכב פופ-רוק צעיר
טל וייצמן
גיטרות – גיא
באר

עידית אשל – סדנה ווקאלית לזמרים

 – 03:11 – 01:11כיתת אמן – מיקי גבריאלוב.
 03:11 – 03:11ג'אם סשין  -תלמידים ומורים.

רוק צעיר /בלוז

טל ויצמן – "ללכת לעיבוד" צעדים
ראשונים בעיבוד מוסיקלי לשירים –

יום ה' 0177702
 – 13:01 – 13:01התכנסות
 – 00:11 – 13:01נגינה בהרכבים
ג'אז פיוז'ן
מוסיקה קלה
וג'אז  -שי כהן למתקדמים
אמיר פרלמן-
 – 01:11 – 00:01ארוחת צהריים
 - 01:01 – 01:11סדנאות
שי כהן – סדנת "יצירה בזמן אמת"
(אילתור)

פאנק – רית'ם
אנד בלוז – גיל
לדין

בלוז /רוק –
בנצי חלפון

רוק כבד /הרכב פופ-רוק צעיר
טל וייצמן
גיטרות – גיא
באר

גיל לדין  -פוליריתמיקה

 – 03:11 – 00:11מופע סיום מורים ותלמידים בפני המשפחות ופיזור ע"י ההורים.

רוק צעיר /בלוז

גיא באר – קריאת תפקידים בהרכב

