
The Great War Centenary Concert
 

18:00 Concert Targ Hall, Buchmann-Mehta 
School of Music
Including Compositions and Works played 
in the trenches during the war by Lucien 
Durosoir, and pieces never played and 
recently discovered

Artists:
Célimène Daudet, piano, Amanda Favier, violin
Program:
Mozart: violin sonata K301
Clara Schumann: two romances
Alfredo d’Ambrosio: Elegy
André Caplet: «Rêverie»
Lucien Durosoir: 5 aquarelles
Fernand de la Tombelle: «Berceuse et Petite 
Berceuse»
Debussy: sonata for violin and piano

"המלחמה 
הגדולה" 
וחיים יהודיים: 
התנסויות, 
משברים 
והזדהויות
אירועי חבר הנאמנים

קונצרט מאה שנים למלחמה הגדולה

18:00 אולם טארג, ביה"ס ע"ש בוכמן-מהטה 
למוסיקה

הקונצרט כולל יצירות שנוגנו בחפירות החזית 
המערבית במהלך המלחמה על ידי לוסיין 

דורוסואר  וכאלה שהתגלו לאחרונה וטרם 
הושמעו

מבצעים:

סלימן דודה, פסנתר ואמנדה פאביה, כינור

תכנית:

מוצרט: סונטה לכינור, קכל 301

קלרה שומן: שתי רומאנסות

אלפרדו ד'אמברוזיו: אלגיה 

אנדרה קפלה: "חלום בהקיץ"

לוסיין דורוסואר: חמישה אקוורלים

פרנאן דה לה טומבאל: "שיר ערש ושיר ערש 
קטן"

דביוסי: סונטה לכינור ופסנתר

The Great 
War and 

Jewish Lives: 
Experiences, 

Crises and 
Identifications

BOG Centenary Events

14 May 2014 I Issac and Rosa Gilman Building, Binyamin 
Yerushalmi Hall (449) I  Tel Aviv University Campus, Ramat Aviv

 יום רביעי, 14 במאי 2014, י״ד באייר, תשע"ד 
בניין איזק ורוזה גילמן, אולם 449 ע״ש ירושלמי

קמפוס האוניברסיטה, רמת אביב

במלאת מאה שנים לפרוץ מלחמת העולם 
הראשונה



14:00-14:40
Introduction and Greetings  
n Prof. Aron Shai
Rector of Tel Aviv University
n Patrick Maisonnave
French Ambassador to Israel
n Prof. François Heilbronn
President of the French Friends
n Prof. Billie Melman
The Henri Glasberg Chair in 
European Studies
n Prof. Ruth Amossy
The Henri Glasberg Chair in 
French Culture

14:40-14:00
פתיחה וברכות

n פרופ' אהרן שי
רקטור אוניברסיטת תל אביב

n פטריק מזונאב
שגריר צרפת בישראל

n פרופ' פרנסואה הילברון
נשיא אגודת הידידים הצרפתית של 

אוניברסיטת תל אביב

n פרופ' בילי מלמן
ראש הקתדרה ע"ש הנרי גלסברג 

ללימודים אירופיים 

n פרופ' רות עמוסי
ראש הקתדרה ע"ש הנרי גלסברג 

לתרבות צרפת

 15:45-14:45

מושב ראשון  

יהודים במלחמה  - התנסויות 
והזדהויות

יו״ר: פרופ׳ ז׳אן-רוברט פיט
יועץ ראש ממשלת צרפת לענייני 
מידע והכוונה, נשיא לשעבר של 

פריז 4 סורבון

פרופ' פייר בירנבאום
אוניברסיטת פריס 1

האלהת מדינת האומה: יהודים 
צרפתיים במהלך מלחמת העולם 

הראשונה

ד"ר איריס רחמימוב
החוג להיסטוריה כללית 

אוניברסיטת תל אביב
יהודים במחנות מעצר אזרחיים 

וצבאיים: כליאה המונית במלחמת 
העולם הראשונה

16:15-15:45 הפסקת קפה  

 17:15-16:15

מושב שני  

חיים יהודיים, מסמכים וכתבים, 
והמלחמה הגדולה

פרופ' מוטי גולני
החוג לתולדות עם ישראל 

אוניברסיטת תל אביב
כיצד מכתב עיצב חיים: חים וייצמן, 

המלחמה הגדולה והצהרת בלפור

פרופ' יוסף מאלי
החוג להיסטוריה כללית 

אוניברסיטת תל אביב
דמונולוגיה מודרנית: המלחמה 
הגדולה בחזונו של אבי ורבורג

14:45-15:45
Session I 
Jewish Experiences and 
Identifications 

Chair: Prof. Jean-Robert Pitte
Delegate to the French Premier 
on Information and guidance, 
Former President Paris-4 
Sorbonne

Prof. Pierre Birnbaum 
Université Paris 1
The Deification of the Nation-
state: French Jews during the 
First World War

Dr. Iris Rachamimov 
Department of History
Tel Aviv University
Jews in Civilian and Military 
Camps: Mass Internment 
during the Great War

15:45-16:15  Coffee Break 

16:15-17:15
Session II  
Jewish Lives, Jewish Writing, 
and the Great War

Prof. Motti Golani 
Department of Jewish History 
Tel Aviv University
How a Letter Made a Life:
Chaim Weizmann, the 
Great War and the Balfour 
Declaration

Prof. Joseph Mali 
Department of History
Tel Aviv University
Modern Demonology: The Great 
War in Aby Warburg’s Vision

הכנס יתקיים באנגלית


