
Active Listening Playground & Reflexive Communication
על-ידי המלחינה והיוצרת קרן רוזנבאום במטרההיא שפה, תהליך, יצירה, במה הלך רוח, ודפוס חשיבה שפותח

שפת התקשורת מיושמת ברחבי העולם, בבתי-ספר,לחבר אנשים וקהילות ברחבי העולם דרך מוזיקה ומשחקיות.
ועוד. השפה וסט הכלים תורמים לפיתוחמחנות פליטים, אקדמיה, ארגונים חברתיים, מוסדות קהילתיים,
עם עצמנו ומהווים מנוף לחיבור מעצים עם עולםהיצירתיות, החיבור והאמפתיה בתקשורת בין-אישית ותקשורת

המוזיקה סביבנו.

נגינה, תזמורות ומקהלות, אלא כל תנועה, צליל,המונח מוזיקה אינו מה שאנחנו מכירים רק מהעולם של כלי
אנחנוALPובשיטתועכשיו,כאןתמידקוריתהמוזיקההמשקפת.המוזיקההגדרתתחתנכנסיםוכוונהשקט,

ותגובה מנקודות המבט של אני, אתה, אנחנו,בוחנים את האפשרויות הנמצאות במעגל האינסופי של פעולה
החופשאתלנונותניםALPשלהכליםלהפיק.אולבצעליצור,להוביל,להקשיב,יכולבקבוצהיחידכלוהעולם.

לבחור את המקום שלנו בצורה בטוחה ומכילה.
מקומואתלבחורהחופשאתישלמתרגלמוזיקליים.תרגיליםשלהביצועדרךמקבליםאנוALPה-שלהכליםאת

- הינו דימוי למקום בטוח בו כל אדם בקבוצההפלייגראונד - מגרש המשחקיםבין התבוננות, יוזמה,או חיקוי.
אנחנו לומדים להנהיג ולהוביל, לעבוד בצוות, לפתחדרך התרגיליםיכול למצוא את דרכו לביטוי, חיבור, ומשחק.

כל תרגיל הינו ראשית כל תיווי גרפי של יצירהיצירתיות, וגם לדעת מתי לשחרר ולהיות חלק, להיות מובלים.
מסוימת אלא הן "תכנית לתכניות". הסדנאות מאפשרותקטנה - תכנית לפעולה, אולם אלו אינן מוגבלות לפעולה

והרגע שבו יתאחדו האנסמבלים השונים לאירוע -לקהילות השונות להתחבר לאנסמבלים קטנים בדרך אל המקום
ולשחק אם כמתבונן או כמשתתף פעיל. כלליצירה אחת רבת משתתפים שגם אליו הקהל הרחב מוזמן להגיע

מקורית והיא הבסיס לקומפוזיציה של אירועמשתתף תהיה הזדמנות להכיר ולהתאמן בשפת תקשורת מוזיקלית
הסיום - הפלייגראונד!

כמה שיותר קהילות אל ליבת המרכז שעמה אנוכל פלייגראונד גדל על פי היכולת של הקהילות השונות לחבר
active-יצירתשלהתהליךמכאןמתחילים. listening playgroundתלויהכל10000עד1מאדםלצמוחיכולה

ולהזמין חברים חדשים לשחק אתנו. הפלייגראונד הואבנו וכמה גדול נוכל לדמיין את המגרש שבו נרצה להיפגש
המותירה את המשתתפים כולם עם תחושת שייכותחוויה מוזיקלית פרפורמטיבית מרשימה,חוויתית ומהדהדת
להפוך את העולם למקום טוב יותר - בשביל כולם.לקהילה רחבה בינלאומית, יוצרת מציאות ותרבות  במטרה

היאבנויים,התרגיליםשבובאופןגםביטוילידיבאואשרALPשלהגישהאתהמנחההרפלקסיביהעיקרון
זמנית מימוש של תכנית והיווצרות של תכנית חדשה.העובדה שהם מייצרים מעגל אינסופי, בו כל פעולה היא בו

היא שתכונה זו אינה ייחודית רק לאטיודים שלהסוד הגלוי אותו אנו מבקשים למסור הלאה לתלמידים ולמורים
ALPהוא.באשרטקסטולכלשהיאפרטיטורהלכלתקפהלהיותיכולההיאזה,מסוגאחרותליצירותאו

אטיוד דוגמא - "הפעל! - הקשבה רחוקה-קרובה-ובין לבין":



ההקשבה האקטיבית ״הכי רחוק שאפשר, הכי קרוב שאפשר״ מהווה בסיס ממנה נוכל לשאוב מודעות ותשומת לב
ל״שריר״ ההקשבה איתו אנחנו יכולים לשחק.למה אנחנו שומעים. את המעבר שבין הרחוק לקרוב אפשר לדמות

של האטיוד אלא המכשיר, הטכנולוגיה אשר דרךאימון "השריר" להקשבה רחוקה וקרובה אינו התכלית הטכנית
אשר מתאפשר כתוצאה מיצירתו של מרחבהמשחק בה נבנה מרחב הקשבה מסוים. לב האטיוד נמצא בטיול

רוצים להגיע והדרך בה אנו נמצאים.הקשבה. והטיול ממהותו הוא בו זמנית המקום שאליו אנו

השנים,במהלךקרןחיברהאותןופרלודים)אטיודיםסולמות,(תרגילים300כ-שלמאוסףאחדהואזהתרגיל
זמניתבולהיותשלהםביכולתמצויההאטיודיםשלהחשיבות.ALPשלהבסיסהקורפוסאתמהוויםיחדואשר

זאת הטקסט עצמו אינו כובל את המשתמש לחוויה אחתטקסט מוגדר קבוע שאליו ניתן להתייחס ולחזור, יחד עם
ההקשבה/יצירה של היחיד כמו גם של הקבוצה.או לתוצר אחד אלא מנכיח ומעצים את הסינגולריות של מלאכת
שיש לטקסטים מבחינה פדגוגית ויצירתית - בדתרגילים אלו מהווים גשר לעולם של טקסט מוזיקאלי, ולכוח

הפרשנות כדי לכלול בתוכה כל אחד ואחת,בבד המהלך הרפלקסיבי מבקש לפתוח את הקריאה ואת מעשה
מורים ותלמידים.

דוגמאות לגינות משחק מהעולם.לינקים:
https://www.youtube.com/watch?v=PADLJ7CVLyE&t=15s-צליליםטועמים-פלייגראונד●

https://www.youtube.com/watch?v=PADLJ7CVLyE&t=15s


https://www.youtube.com/watch?v=sI9eyw6Ep4s-שראני=מצייראתה-2מספראטיוד●
https://vimeo.com/117685319--מרוקופלייגראונד●

https://www.youtube.com/watch?v=sI9eyw6Ep4s
https://vimeo.com/117685319


מלחינה, מנצחת, פרפורמרית, מנחה סדנאות תקשורת בינאישית ומתמחה בדינמיקה קבוצתית.קרן רוזנבאום: 
הקשבה פעילה, רוזנבאום החלה את דרכהיוצרת שפת ״תקשורת רפלקסיבית ומרחבים של פלייגראונד

באקדמיהוחינוךאלקטרוניתמוזיקהוניצוח,קומפוזיציהלימודיאתסיימהלימודיהאת.7בגילהמוזיקלית
קהילהוניהלהיזמההאחרונותהשנים20במהלךושםיורקלניוהמשיכההיאדרכהאתבהאג,המלכותית

אומנותית וזכתה להכרה בינלאומית - רפלקס.

פליטים, מוסדות חינוך, אקדמיות, מוזיאונים וכו׳עבודה עם קהילות שונות בעולם בין השאר, קהילות במצוקה,
composing-עולםחובקארגוןלהקמתהובילו communityבאמצעיםשימושתוךאקטיביתלהקשבהשמוקדש

Active-הנקראתהפרפורמטיביתהבמהבתוךופרפרומטיבים.מוזיקליםמשחקיים, Listening Playground
אקטיבי תוך כדי דיאלוג דינמי בין אישי עם כל מה(פלייגראונד הקשבה פעילה) כל אדם מוזמן להפוך למאזין

שמסביב והעולם.

במשחקולגעתלחזוראדםלכלמאפשריםשפותחוהרפלקסיביתהתקשורתלהטמעתוהכליםALPה-גישת
ומעצימה. בשנים האחרונות מחלקת קרן את זמנההאינסופי - פלייפולנס כדרך חיים ותקשורת חיובית, מיטיבה
חינוכיות שונות, בתי ספר, קהילות, ארגוניםבין להיות יוצרת ובין יצירת מרחבי הקשבה פעילה במסגרות

קבוצתית עם תשומת לב לרב-תרבותיות, קיימות,המעוניינים בגישות חדשניות לתקשורת בין אישית, לדינמיקה
מיינדפולנס ופלייפולנס.


