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וירטועוז יורד לאילת, כנס חנוכה 2016

פסטיבל ילדים רוקדים, חנוכה 2016

תחרות ארצית לכוריאוגרפיה 2017

אירוע מלגות 2017 

קורס פסח בבלט קלאסי 2017

שבוע מחול אמסטרדם, הולנד 

יום מחול בפארק המים מימדיון

קורס קיץ, יולי 2017
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קורסים והשתלמויות

בחודש פברואר 2017 נקיים קורס זה במתכונת זהה.
בקאנטרי ל' - רחוב בורלא 31, תל אביב

23-24/9/2016

1/11/2016 - 24/01/2017

1/11/2016 - 24/01/2017

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

רועי יצחק הלוי נעמי פרלוב

רותי פורברגדלית הרמתי



וירטועוז מאירים את חג החנוכה

וירטועוז יורד לאילת
חנוכה 2016כנס מחול חנוכה 2016

יום ראשון, בתאריך 1/1/2017 שני, שלישי ורביעי
26-27-28/12/2016 

צוות מורים ומוסיקאים מקצועי, מהמובילים בארץ ובעולם.

"במחול הנשמה מתרוממת ומרוממת...""במחול הנשמה מתרוממת ומרוממת..."

ARNOLD ARAKAZA  
מורה וכוריאוגרף אורח מאמסטרדם.

באולם ספורט "בית דני" בתל אביב,



2017
יום שלישי, 21/2/2017

קורס פסח בבלט קלאסי 2017

קורס בבלט קלאסי לתלמידים מצטיינים.
 שלושה מאסטרים לפי שלוש שיטות שונות וידועות של הבלט הקלאסי:

הקורס יתקיים במשך ארבעה ימים ב-2 קבוצות בחלוקה לפי רמה בלבד.
ניהול אומנותי: רוזלין קסל

ימים: ראשון, שני, שלישי ורביעי
תאריכים: 2-3-4-5/4/2017
במכללת סמינר הקיבוצים, ת"א.

השיטה האמריקאית של בלנשין

ג'יי אוגן, אלכסנדר אלכסדרוב, רוזלין קסל

(רוסי)שיטת וגנובה
(אירופאי)שיטת צ'אקטי RAD -ו

במרכז דוהל, ת"א.

יו"ר חבר השופטים: הגב' רוזלין קסל

מנהלת תחרות: חגית זרגרי

צוות השופטים: צדי צרפתי, נעמי פרלוב, עוז מורג



 אירוע מלגות 2017

יום חמישי, בתאריך 6/4/2017
ימים ראשון עד ראשון - 30/4/2017 ועד 7/5/2017

שבוע מחול ביום העצמאות ה-69 למדינת ישראל באמסטרדם, הולנד.

יתקיים אודישן עבור מלגת לימודים, בעבור קורס קיץ יולי 2017.
האודישן יתקיים במכללת סמינר הקיבוצים.

לרקדני תיכון מכיתה ט'- י"ב.



 קורס קיץ 2017יום מחול בפארק המים מימדיון
וירטועוז חוגגים שבועות במחול ובמים

יום חמישי, 1/6/2017, אסרו חג שבועות,

ניהול אמנותי רוזלין קסל

במהלך היום יקבלו התלמידים שיעורי מחול חווייתיים,
נקיים מופע על במת המימדיון, מסיבת בריכה והפתעות נוספות.

drazpt@gmail.com | קליניקות: ביכורי העיתים הפטמן 6, ת"א | צהלה מבוא געתון 6/1, ת"א

דרור רז פיזיותרפיה
מומחה לפציעות מחול  052-2457877 

סדנה

פציעות מחול שכיחות
להורים, מורים 

ותלמידים

טיפול עצמי מונע 
ע"י שימוש מיוחד 
בגלילי פילאטיס

סדנה



* אנא הבטיחו מקומכם בפעילויות המתאימות לכם, היות ומספר המקומות מוגבל.
   ההרשמה לאירועים נעשית מראש בלבד!

   לפרטים נוספים: עוזי ניסים  נייד: 052-8609805   

   להמשך שיתוף פעולה פורה.

** וירטועוז במחול שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתוכנית שנתית זו.

  עוד בוירטועוז במחול:
 - סדנאות מחול חיצוניות במהלך השנה אצלכם בסטודיו- אפשרות גם למורים מחו"ל.

  - סדנאות עם עוזי ניסים ובניית כוריאוגרפיה במספר מפגשים.

"חייב האדם לרקוד כל יום
ריקוד אחד לפחות אם במעשה

אם במחשבה!"  שי עגנון

"חייב האדם לרקוד כל יום
ריקוד אחד לפחות אם במעשה

אם במחשבה!"  שי עגנון


