
עוד בוירטועוז במחול:
הפקות חיצוניות שיתקבלו במהלך השנה.

סדנאות מחול חיצוניות במהלך השנה אצלכם 
בסטודיו - אפשרות גם למורים מחו”ל.

 סדנאות עוזי ניסים ובניית כוריאוגרפיה
במספר מפגשים.

אנא הבטיחו מקומכם בפעילויות המתאימות לכם, היות 
ומספר המקומות מוגבל.

ההרשמה לאירועים נעשת מראש בלבד!

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר:

עוזי ניסים  |  נייד: 052-8609805

 להמשך שיתוף פעולה פורה

וירטועוז במחול שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתוכנית 

שנתית זו.

עוד פרטים מפעילויות מחול ניתן למצוא באתר הבית:

www.vir2oz.co.il
                חפשו אותנו ב-

קליפים מאירועי מחול שונים ביוטיוב

www.youtube.com/user/uzioz100

במהלך חודש יולי יתקיים קורס קיץ במחול 
במשך שלושה שבועות.

ניהול אמנותי: רוזלין קסל )סובל(.
פרטים נוספים בהמשך.
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עבור  אודישן  יתקיים  שבת  יום   12/5/12 בתאריך 
מלגת לימודים, בעבור קורס קיץ יולי 2012.

האירוע יתקיים בסטודיו B ת”א. 

האודישן יכלול:
•שיעור בלט קלאסי-רוזלין קסל 	

•עבודת רפרטואר עם כוראוגרפים נבחרים 	
לרקדני תיכון מכיתה ט’- י”ב.

פרטים נוספים בהמשך.

אירוע מלגות

לתלמידים מצטיינים במחול
20116



השתלמות מחול במנעד תנועתי רחב, המיועדת למורים 
למחול בפועל, אשר מעוניינים להעשיר את עצמם, לקבל 
השראה ומקורות ידע ואנרגיה מחודשים, ממיטב המורים 

בארץ. מדי יום שלישי בין התאריכים 13/911 ועד 27/3/12 
יתקיימו כ-27 מפגשים. 

כל מפגש יכלול שיעור ארוך כ-120 דק’.
בחופשות חג לא יתקיימו שיעורים. 

שעות הקורס:
10:00-12:00 - שיעור ארוך, שעתיים מלאות, 120 דק’

הקורס יתקיים: בסטודיו B- רח’ אבן גבירול 124 ת”א.

הקורס יכלול שיעורים בסגנונות: מודרני, רפרטואר, ג’אז 
מחזות-זמר והיפ-הופ.

יתקיים קורס לבלט קלאסי עם הגב’ רוזלין קסל )סובל( 
למורים לבלט קלאסי בפועל

מדי יום שלישי בין התאריכים: 1/11/11 ועד 24/1/12
סה”כ 12 מפגשים.

שעות הקורס:
 10:00-11:30 - שיעור קלאסי מעשי 

11:45-13:00 - שיעור מתודיקה לבלט קלאסי

•הקורס יכלול שיעור קלאסי מעשי.  	
•שיעור מתודיקה לבלט קלאסי. 	

•עבודת ילדים ונוער מתחילים ומתקדמים. 	
•עבודה על אצבעות. 	

•עבודה על מוסיקה והתאמתה לשיעורי בלט קלאסי. 	
תעודת השתתפות בקורס תוענק לכל משתתף, 

כמו כן חוברת Body Basics ומילון מושגים בבלט קלאסי 
שנכתבו ע”י הגב’ רוזלין קסל.

קורס העשרה למורים במודרני וג’אז

בלט קלאסי עם הגב’ רוזלין קסל )סובל(

1Master class

בתאריך 28/12/11 
יתקיים יום מחול וכיף 
לתלמידי מחול בגילאי 
.6-12
יום המחול יכלול 
שיעורי ריקוד בסגנונות 
שונים, סדנאות 
חברתיות, ארוחת 
צהריים,
סופגניות והדלקת נרות. 

בנוסף יתקיים מופע 
להקות מרכזי לקראת 

הערב, בהשתתפות 
מרכזי המחול 

באולם ספורט הכולל 
מערכת הגברה 

ותאורה מקצועית.

פסטיבל ילדים רוקדים 
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כנס היפ-הופ ארצי
1,2/4/12

במלון נוף גנוסר-על חוף הכנרת
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הכנס מיועד לתלמידי היפ-הופ 
ברייקדנאס בגילאי 10-16

במהלך הכנס יקבלו הרקדנים שיעורי 
היפ-הופ בסגנונות שונים

הרקדנים יסווגו לקבוצות ע”פ רמה וגיל

מופע מרכזי בערב האירוע

פעילות חברתית והפתעות נוספות.

מיטב המורים בתחום ההיפ-הופ
ניהול אמנותי - אונה הולברוק

יורד לאילת
וירטועוז במחול

כנס מחול חנוכה 2011
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הכנס מיועד לתלמידי מחול בגילאי 12-18.

במהלך הכנס יקבלו הרקדנים שיעורי ריקוד 
בסגנונות שונים.

הרקדנים יסווגו לקבוצות ע”פ רמה וגיל.

צוות מורים מקצועי מהמובילים בארץ.

מופעים של מרכזי המחול. 

שייט דיסקו סוחף.

פעילות חברתית והפתעות נוספות.

23,24,25/12/11
במלון לאונרדו קלאב- הכול כלול.

שבוע מחול
הולנד אמסטרדם

חגיגות יום העצמאות לישראל
ויום המלכה בהולנד!
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 24/4/12 ועד 1/5/12 
שבוע מחול ביום העצמאות ה-64 למדינת ישראל 

וחגיגות יום המלכה הולנד.

מיועד לרקדנים בגילאי 12-18

8 שיעורי מחול מקצועיים בסגנונות שונים עם צוות 
 Lucia -מורים מהשורה הראשונה באקדמיה למחול של

Marthas באמסטרדם ובראשם נילס ואן דר סטן. 
מופע בפני הקהילה היהודית, כחלק מחגיגות יום 

העצמאות.

סיורים בעיר: רח’ הפרחים, בית אנה פראנק, שייט 
בתעלות העיר.

יום בפארק שעשועים Walibi word, ביקור בכפר 
.Zaanse schans הולנדי

חגיגות יום המלכה ב-30 לאפריל.


