
 

  

 מכינת מצוינות – אוגוסט 2020

חשוב מכתב להלן אקדמי". "דאנס למחול הספר לבית הבאים ברוכים יקרים, ורקדנים              הורים

28/8/20 נוסף יום התיכון לתלמידי ) באוגוסט 23-27 שבין בשבוע שתחל המצוינות מכינת              לקראת

.(  

אקרודאנס שיעורי קלאסי, בבלט עומק עבודת משלב הבאה שנה"ל לקראת והכנה חיזוק              קורס

בן אלמוג פז, טליה פרלוב, נעמי גרסיה, סוניה באגו, איביצה זיו, לימור מלמדים: מורים                ורפרטואר.

  חורין.

אקרובטיקה) בבלט/ רקע גמישות, ) בלבד מתאימים נתונים עם מחול לתלמידי מיועד              הקורס

נעלי עם עבודה גם ישלבו הבלט שיעורי שונים, רפרטוארים יילמדו הקורס במהלך גבוהה.               וברמה

השיעור את תקיים פויינט על עולה שאינה תלמידה בלבד). כמתאימים שייבחרו (לאלו              פויינט

להקות המצוינות/ לקבוצות אודישנים יתקיימו הקורס במהלך רגילות. דמי נעלי עם             המשולב

בסוף שנבחנו אקדמי דאנס של המצוינות תלמידי .2020-21 לשנת אקדמי" "דאנס של              טכניקה

  שנת הפעילות 2020 ישתתפו באודישנים כשיעור אך לא ידרשו להיבחן שנית.

  הקורס כולל:

  שני שיעורים כפולים לצעירים, שלשה שיעורים כפולים לחטיבה/תיכון .

  שעות פעילות הקורס:

  קבוצת הצעירים (ג-ו): 9:30-13:00  (1000 ש"ח)

 קבוצת חטיבה : 9:30-15:00 (1500 ש"ח)

 קבוצת תיכון : 9:00-15:00 + יום נוסף Master Class עם נעמי פרלוב. (1500 ש"ח)

 הסטודיו ייפתח בכל יום בשעה 8:30.✔

  לנוחיותכם מקרר, מיקרוגל, מרכולית במרחק הליכה של 2 דקות.✔

 

 יום האודישנים: יום חמישי ה- 27/8/20

  על כל קבוצת גיל מתחרה להגיע כחצי שעה לפני תחילת האודישנים לחימום עצמאי.

 צעירים: 10:00-11:00 (יש להגיע לסטודיו ב-9:30)

 חטיבה: 11:15-12:15 (יש להגיע לסטודיו ב-10:30)

 בוגרים: 12:30-13:30 (יש להגיע לסטודיו ב-11:45)

   



 

 תשובות בנוגע לקבלה יימסרו במייל לאחר סיום הקורס.●

 

בוקר, ארוחת , (1.5 של בקבוק חטיבה/תיכון ) אישי שתיה בבקבוק להצטייד יש יום בכל                 ציוד:

אימון גומיית בלבד, בריא אוכל אלא חטיפים להביא אין ארוך) יום (לתלמידי צהריים               ארוחת

 ומתיחות, דאורדאורנט, מגבת (ניתן לרכוש גומיית אימון בסטודיו).

 

על עלתה וכבר אישור לה שניתן (למי פויינט נעלי בלט, נעלי מפוצל, גרביון עם להגיע יש                  לבוש:

חטיבה שחור). וטייץ לבנה צמודה גופייה – (בנים ורוד/תכלת צעירות גוף בגד בעבר),               פויינט

אסוף שיער עם מהבית מסודרת בצורה להגיע יש שחור, גוף בגד לבן/ורוד, מפוצל גרביון                ובוגרים

 בגולגול מוחזק עם סיכות סבתא ורשת שקופה.

 

 

 מערכת הקורס:

 יום א  -  23/8/20
 

 יום ב – 24/8/20

 מצויינות צעירים
9:30-11:00 
 לימור זיו

 מצויינות חטיבה
9:30-11:00 
 איביצה באגו

 מצויינות בוגרים
 ט-יב

 מאסטר קלאס
  טליה פז

 רפרטואר מאטץ אק

9:00-11:00 
 
 

 מצויינות
 צעירים

9:30-11:00 
 לימור זיו

 מצויינות חטיבה
9:30-11:00 
 איביצה באגו

 מצויינות בוגרים
 ט-יב

 מאסטר קלאס
 טליה פז רפרטואר

 מאטץ אק

 
9:00-11:00 

 
 

 מצויינות בוגרים
11:15-12:45 
 לימור זיו

 מצויינות צעירים
11:15-13:00 
 איביצה באגו

 מצויינות חטיבה
 רפרטואר מאסטר

 קלאס סוניה
 גרסיה

 רפרטואר אופי בלט

11:00-12:45 

 מצויינות בוגרים
11:15-12:45 
 לימור זיו

 מצויינות
 צעירים

11:15-13:00 
 איביצה באגו

 מצויינות חטיבה
 סוניה גרסיה

 רפרטואר אופי בלט

11:00-12:45 

 מצויינות חטיבה
13:00-15:00 
 לימור זיו

 מצויינות בוגרים
13:00-15:00 
 איביצה באגו

 מצויינות חטיבה 
13:00-15:00 
 לימור זיו

 מצויינות בוגרים
13:00-15:00 
 איביצה באגו

 

 סולאים לימור
 פרטני

15:15-16:15 

 סולואים איביצה
 פרטני

15:15-16:15 

 סולאים לימור 
 פרטני

15:15-16:15 

 סולואים איביצה
 פרטני

15:15-16:15 

 

   



 

 

 

 

 

 

 יום ג  - 25/8/20
 

 יום ד – 26/8/20

 מצויינות צעירים
9:30-11:00 
 לימור זיו

 מצויינות חטיבה
9:30-11:00 
 איביצה באגו

 מצויינות בוגרים
 ט-יב

 מאסטר קלאס
 יורם כרמי

 רפרטואר פרסקו

9:00-11:00 
 
 

 מצויינות
 צעירים

9:30-11:00 
 לימור זיו

 מצויינות חטיבה
9:30-11:00 
 איביצה באגו

 מצויינות בוגרים
 ט-יב

 מאסטר קלאס
 רינה בדש

 רפרטואר קנינגהם

9:00-11:00 
 
 

 מצויינות בוגרים
11:15-12:45 
 לימור זיו

 מצויינות
 צעירים

11:15-13:00 
 איביצה באגו

 מצויינות חטיבה
 סוניה גרסיה

 רפרטואר אופי בלט

11:00-12:45 

 מצויינות
 בוגרים

11:15-12:45 
 לימור זיו

 מצויינות צעירים
11:15-13:00 
 איביצה באגו

 מצויינות חטיבה
 סוניה גרסיה

 רפרטואר אופי בלט

 
11:00-12:45 

 מצויינות חטיבה
13:00-15:00 
 לימור זיו

 מצויינות בוגרים
13:00-15:00 
 איביצה באגו

 מצויינות 
 חטיבה

13:00-15:00 
 לימור זיו

 מצויינות בוגרים
13:00-15:00 
 איביצה באגו

 

 סולאים לימור
 פרטני

15:15-16:15 

 סולואים איביצה
 פרטני

15:15-16:15 

 סולאים לימור 
 פרטני

15:15-16:15 

 סולואים איביצה
 פרטני

15:15-16:15 

 

 

 

 יום ה  - 27/8/20
 יום אודישנים

 

 יום ו – 28/8/20

 : סדנה עומק מיוחדת לתלמידי התיכון בלבד עם 10:00-11:00 – אודישנים מצויינות צעירים

 נעמי פרלוב
 שיעור – 9:00-10:45

 קומבינציה - 11:00-12:00

 11:15-12:15 -  אודישנים מצוינות חטיבה
 12:30-13:30 – אודישנים מצוינות תיכון

   

   



 

 

 מצפים לראותכם!

 כלנית וצוות בית הספר

   


