תיאטרון הקרון מגיש :חממה 9
לימודי המשך לתיאטרון חזותי ותיאטרון בובות אמנותי לילדים
2019-2020
ניהול אמנותי והנחיה :מרית בן ישראל ורוני מוסנזון נלקן
ועדה אמנותית :שחר מרום ,רוני מוסנזון נלקן ,מרית בן ישראל
למי?
לאמנים בעלי מוטיבציה גבוהה ,בתחילת דרכם או בהמשכה ,שרוצים ליצור לילדים :ציירים ופסלים ,רקדנים
וכוריאוגרפים ,בובנאים ואנימטורים ,צורפים ,מאיירים ,מוסיקאים ואנשי תיאטרון מכל הסוגים והתחומים.
__________________________________________________________________________
מטרת הקורס:
נחיתה רכה בעולם האמנות לילדים .מתן כלים גדולים וקטנים ליצירת תיאטרון חזותי או תיאטרון בובות אמנותי
לילדים .פיתוח שפת תיאטרון ייחודית לילדים ,מתוך הזהות האמנותית של כל משתתף .אימוץ אמנים חדשים
ומאתגרים לתיאטרון הקרון.
__________________________________________________________________________
על רגל אחת:
הלימודים הם לגמרי הפקתים .המשתתפים יתנסו ביצירה במגוון של שפות אמנותיות ,כל אחד על פי בחירתו:
תיאטרון חפצים וחומרים ,תיאטרון בובות ,תיאטרון דימויים ,תיאטרון סיפור ,תיאטרון מחול ופיסול גוף ,וכן
הלאה .כל לימוד תיאורטי ייעשה בזיקה ישירה ליצירה .במהלך הקורס ייתן לתלמידים לווי אמנותי אישי .אמנים
אורחים יוזמנו לפרזנטציות ולסדנאות קצרות כדי לקדם את העבודות.
__________________________________________________________________________
תנאי קבלה:
קורות חיים
ראיון אישי הכולל תרגיל ותיק עבודות.
__________________________________________________________________________
תנאי תשלום:
עלות הקורס₪ 4000 :
דמי הרשמה | ₪ 150 :ישולמו במועד הראיון אישי
ניתן לחלק ל 3-תשלומים ללא ריבית בצ'קים או באשראי קרדיט .במקרים מיוחדים יינתנו תנאי תשלום אחרים.


הטבה מיוחדת לתלמידים במהלך הקורס :כרטיסים במחיר מוזל עבור הצגות תיאטרון הקרון באולם הבית:
 30₪להצגה ו 10₪-לתיאטרון סיפור.
ההטבה ניתנת לתלמיד ולמשפחתו עד  4כרטיסים למופע .

תנאי ביטול
ניתן לבטל הרשמה עד לאחר השיעור הראשון (ולקבל החזר תשלום למעט דמי ההרשמה והעלות היחסית של
השיעור) .ביטול לאחר מכן אינו זכאי להחזר תשלום.
__________________________________________________________________________
מבנה הקורס:
ימי רביעי אחת לשבועיים 14 ,מפגשים .שעות11.00-17.00 :
החל מאמצע חודש נובמבר  ,2019תאריכי הקורס מצ"ב.
שימו לב  -מפגש אחד יחול ביום ראשון בגלל אילוצי חגים
__________________________________________________________________________

מקום מפגש :תיאטרון הקרון ,גן הפעמון ירושלים.
* הזכות לשינויים שמורה

לפרטים | dana@traintheater.co.il :טלפון  02-5618514שלוחה 118
ראיון קבלה
יתקיים ביום ראשון ה  14.7וביום ראשון ה 4.8
בתיאום עם המשרד :דנה  025618514שלוחה dana@traintheater.co.ill 118


על המעוניינים להירשם לראיון יש לשלוח במייל קורות חיים

תרגיל לראיון קבלה
יש לבחור באחד משלושת התרגילים הרשומים למטה ,וליצור קטע קצר ,בין שלוש לחמש דקות (לא יותר),
לילדים או לכל המשפחה ,בכל שפה אמנותית שתבחרו :תיאטרון חפצים /חומרים ,תיאטרון בובות ,תיאטרון
דימויים ,תיאטרון איור ,תיאטרון מחול ופיסול גוף ,תיאטרון מוסיקה וכן הלאה.
 חלום של חפץ (או חלום של חומר)
 תמונה חיה בהשראת כיפה אדומה
 עיבוד של השיר "אילו" (מתוך אמא אווזה ,נוסח עברי אורי סלע)
אילו כל הימים היו ים אחד
איזה ים גדול זה היה!
אילו כל העצים היו עץ אחד
איזה עץ גדול זה היה!
אילו כל הגרזנים היו גרזן אחד
איזה גרזן גדול זה היה!
אילו כל האנשים היו לאיש אחד
איזה איש גדול זה היה!
ואילו לקח האיש הגדול
את הגרזן הגדול
וכרת את העץ הגדול
אל תוך הים הגדול
איזה בום גדול זה היה!
הערה חשובה :אין הכרח לדקלם/להגיד/לשיר את הטקסט במהלך המופע .אפשר לעבוד גם בלי מילים בעקבות
הטקסט או בהשראתו.
בהצלחה!

תאריכים  -חממה 8
הקורס יתקיים בימי ד' בין השעות 17.00 – 11.00
 - 20.11.19 .1מפגש ראשון
04.12.19 .2
18.12.19 .3
01.01.20 .4
15.01.20 .5
29.01.20 .6
12.02.20 .7
26.02.20 .8
18.3.20 .9
01.04.20 .10
22.04.20 .11
 - 10.05.20 .21שימו לב  -באופן חד פעמי מפגש ביום ראשון!
20.05.20 .13
 - 03.06.20 .14מפגש אחרון

