תיאטרון הקרון מציג:

סיפור ארוז ומוכן לשימוש!
קורס יסודות בתיאטרון הסיפור
מבחירת הסיפור ,להגשה ,לבניית בובות ועולמות
ועד לאריזת הסיפור בקופסת הפתעה!
בואו ללמוד איך למצוא סיפור שמתאים לכם ולכן
בואו להתנסות בשילוב דמויות מחומרים ,חפצים  ,בדים וכל מה שיעלה על הדמיון
בואו ללמוד בתיאטרון הבובות המקצועי והאיכותי בארץ
לכל מי שחלמו ליצור תיאטרון סיפור איכותי ומוקפד
ורוצים למצוא את הקול שלהם ליצירה אישית וייחודית
לא צריך להיות שחקנים או שחקניות ,רק לרצות!
הנחייה אמנותית :גליה שומר
בין הנושאים הנלמדים בקורס:


כיצד לספר על עצמי באמצעות חפצים ובובות?



האם חומרים יכולים לספרים סיפור ?



איך הופכים חפצים ,בובות וחומרים לדמויות בסיפור?



איך מתאימים סיפור למספר?



איך הופכים סיפור להצגה?



איך הופכים דמויות מסיפור לשחקנים ושחקניות?



כיצד מדברים על הבמה?



כיצד מדברים דמויות על הבמה?



הכנת תיאטרון סיפור אישי ומוכן לשימוש!

למי מתאים הקורס?
הקורס מיועד לאנשי ונשות חינוך והדרכה ,לאוהבי.ות המילה הכתובה ,למטפלים ומטפלות,
לספרנים וספרניות ולכל המעוניין ללמוד לשלב תיאטרון סיפור איכותי בפעילותו ולהתחיל
צעדים ראשונים באמנות תיאטרון הסיפור.
מטרת הקורס:


הקניית כלים בסיסיים למספרים*



הכרות עם אמנות הסיפור החזותי



שילוב דימוי ,חפץ או בובה בסיפור.



פיתוח קופסת סיפורים אישית מוכנה וארוזה לשימוש*

*הקורס מיועד לכל מי שיש לו רצון ללמוד לספר ואינו מיועד לשחקנים מקצועיים בלבד
**הקורס אינו מציע בניית מופע באורך מלא
תנאי קבלה:
דמי הרשמה ופגישת היכרות
תנאי תשלום:
עלות הקורס₪ 2550 :
דמי הרשמה | ₪ 100 :ישולמו במועד מפגש ההיכרות
ניתן לחלק ל 3-תשלומים ללא ריבית בצ'קים או באשראי קרדיט.
תדירות:
 13מפגשים אחת לשבוע ,ימי א' בין השעות  , 16:30-18:45החל מינואר 2019
מפגש אחרון  -באורך כפול.
תאריכי הקורס מפורטים בהמשך

מקום המפגשים:
תיאטרון הקרון ,גן הפעמון ירושלים
מפגש היכרות:
יתקיים באולם תיאטרון הקרון ביום ראשון ה  13.1.19בשעה .16:00
בתיאום עם המשרד:
דנה  | dana@traintheatert.co.ilבטלפון  02-5618514שלוחה 118
למפגש ההיכרות יש להביא תיאור קצר (עד  3דקות) ,בכל אמצעי חזותי שבוחרים ,של מנה
אחת מתוך ארוחה מיוחדת במינה ,ארוחת החלומות של...
תאריכים -
ימי א' בין השעות 16:30-18:45
במועדים הבאים:
20.01.19 .1
27.01.19 .2
3.02.19 .3
10.02.19 .4
17.2.19 .5
24.2.19 .6
3.03.19 .7
10.03.19 .8
17.03.19 .9
24.03.19 .10
31.03.19 .11
7.04.19 .12
 - 14.04.18 .13מפגש סיום באורך כפול

