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 21.12יום רביעי -סדנת אומן לחנוכה עבור כל תלמידי הסטודיו -קרקס ,ג'אגלינג ואקרובטיקה עם האומן גלעד
שבתאי.
ׂׂ
) -26.12-30.12כולל התאריכים
המצוינים( חופשת חנוכה -לא מתקיימים שיעורים.
 7.1יום שבת" -תלמידים צופים" .מופע "ברבור לבן" של הבלט הישראלי בכיכוב סולני הבולשויי )מופע המשלב
בלט קלאסי מסורתי עם עיבודים מודרניים( עלות כוללת הסעה מאורגנת מכפר יחזקאל 250 -ש"ח) .מחיר להורים
מלווים 150 :ש"ח( המופע מתקיים בהיכל התרבות ת"א ,שעת יציאה ,18:30 :שעת מופע  .20:30תאריך אחרון
להרשמה .21.12 :תאריך אחרון לתשלום.22.12 :
 17.2יום שישי" -תלמידים צופים" .מופע "עטוף" של להקת המחול "ענבל פינטו" ואבשלום פולק .מופע מחול
מודרני המשלב תאטרון מחול והומור .עלות כוללת הסעה מאורגנת מכפר יחזקאל 190 -ש"ח) .מחיר להורים
מלווים 90 :ש"ח( המופע מתקיים באולם המופעים "סוזן דלל" בת"א ,שעת יציאה ,12:00 :שעת מופע .14:00
תאריך אחרון להרשמה ותשלום.1.1 :
 14.1יום שבת -השתתפות המסלול המורחב בתחרות מחול ארצית בהיכל "מוזה" חוף הכרמל .הכניסה חינם.
באירוע יופיעו קטעי ריקוד בסגנונות מגוונים משלל בתי סטודיו בארץ וכולם מוזמנים לצפות!

 12.3יום ראשון -אחה"צ של קרנבל פורים וסדנאות לכל התלמידים .פרטים בהמשך.
 13.3יום שני -חופשת פורים
 -23.5+26.5+1.6+2.6חזרות מרוכזות למופע סיום לכל תלמידי הסטודיו של שדמות דבורה וכדורי -נא שריונכם
מראש ,נוכחות כל המשתתפים חובה!!
 -28.5+29.5+3.6+4.6+5.6חזרות מרוכזות למופע סיום לכל תלמידי הסטודיו של כפר יחזקאל -נא שריונכם
מראש ,נוכחות כל המשתתפים חובה!!
 6.6+7.6חזרות במה בבית ציזלינג לקראת מופע סיום -נא שריונכם מראש ,נוכחות כל המשתתפים חובה!!
 8.6מופע סיום בבית ציזלינג
 9-11.6חופש

 12.6-31.6לימודים כרגיל בסטודיו )יום פעילות אחרון(31.6 :
 -2-13.7קורס קיץ מחול ואומנויות הבמה   2017בכפר יחזקאל )בעקבות הנסיון המוצלח משנה שעברה -הסעות
יצאו משדמות דבורה(
במהלך הקורס ייהנו התלמידים מתכנית עשירה וסדנאות מקצועיות בתחומי אומנויות הבמה ובשלל סגנונות
המחול.
הסדנאות יועברו ע"י מורים מקצועיים ומוכרים בתחומם ,רקדני להקות מחול ועוד
בתכנית:
היפ הופ ,ג'אז ,מחזמר ,אקרובאלאנס ,מודרני ,ברייקדאנס ,תיאטרון ,אימפרוביזציה ,קרקס ,הופעה מול קהל,
מוזיקה )סדנא ויום באולפן הקלטות( בלט ,טכניקה ,חיזוק ועוד .בנוסף יתקיימו מספר סדנאות עיוניות הכוללות
הסבר ,דיון והקרנת קטעים .בנוסף ,פעילויות שוברות שגרה ויציאה מהסטודיו.
קורס מהנה ומעשיר הנוגע בתחומים רבים שתלמידי מחול לא נוגעים בהם לאורך שנת הלימודים .מערכת מלאה
ופרטים נוספים יפורסמו בהמשך.

