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סדרת 
הרצאות

טופס הרשמה ועלויות — מעבר לדף

d

היחס בין אמנות והיסטוריה  29.10.2014

נפוליון ברוסיה: הספרות והמוסיקה  12.11.2014

מוסורגסקי, "בוריס גודונוב": היסטוריה, מיתוס ואמנות  19.11.2014

אליזבת הראשונה בקולנוע: חידת "המלכה הבתולה"  26.11.2014

"1900" של ברטולוצ'י: מאבקים אידיאולוגיים  3.12.2014

תומאס מאן, "דוקטור פאוסטוס": מוסיקה ופוליטיקה  10.12.2014

מלחמת העולם הראשונה: האמנות הפלסטית  17.12.2014

גויה — בין המשטר הישן למודרנה  24.12.2014

השתקפות המהפכה הצרפתית באמנות  31.12.2014

סרגיי אייזנשטיין ולני ריפנשטאל: אמנות מגוייסת  7.1.2015

ואגנר, "המייסטרזינגר מנירנברג": האופרה וההיסטוריה  14.1.2015

השואה באמנות  21.1.2015

צהרי יום ד'
סדרת הרצאות בחסות הרקטור

בימי רביעי, בין השעות 14:00-12:30 באודיטוריום בר־שירה

אמנות והיסטוריה
פרופ' משה צוקרמן
הפקולטה למדעי הרוח 

בית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ
המכון להיסטוריה ולפילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

להרשמה ולפרטים נוספים
טלפון: 03-6405808 / 03-6406379 / 03-6407186

Yedidim@post.tau.ac.il ;03-6407294 :פקס

הכל מתחיל כאן



events.tau.ac.il :לאירועים נוספים

צהרי יום ד'
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טופס הרשמה
שם: 1(   2(  

רחוב:                                                              מס':   כתובת: 

ישוב:                                                              מיקוד:    

טלפון:                                              טלפון נייד:  

דוא"ל:  

דמי השתתפות בסדרה
מחיר מנוי רגיל לסדרה: 600 ש"ח  ̈

אנשי סגל וגמלאי האוניברסיטה: 300 ש"ח  ̈
ידידי האוניברסיטה: 450 ₪  ̈

למעוניינים: הצטרפות/חידוש חברות באגודת ידידי אוניברסיטת תל־אביב 
)600 ₪ לשנה( ¨ שוחר  )500 ₪ לשנה(   ¨ זוג  )300 ₪ לשנה(   ¨ חבר יחיד 

¨ שוחר זוגי )1,000 ₪ לשנה(

בחיוב כרטיס אשראי מסוג:    ̈

מס'                                                                       בתוקף עד:    

3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס:                 ¨ תשלום אחד  ¨ 2 תשלומים  

בהמחאה לפקודת:   ̈ 
אגודת ידידי אוניברסיטת תל־אביב, ת"ד 39655 תל־אביב 6139601  

ניתן להירשם ולקבל פרטים נוספים
 בטלפון 03-6407186 / 03-6406379 / 03-6405808

yedidim@post.tau.ac.il 03-6407294 פקס

חנייה: ניתן לחנות, במחיר מוזל של 11 ₪ ליום, בחניון שבאודיטוריום סמולרש 
ובחניון ג'ורג' וייז. נא להזין מספר מכונית:  

d

הכל מתחיל כאן


