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

ומחו”ל.

מדי יום שלישי בין התארכים 20/10/09 ועד 9/3/2010 
יתקיימו כ-20 מפגשים. 

כל מפגש יכלול 2 שיעורים מקצועיים.

 שעות הקורס:
 10:00-11:30 - שיעור ראשון 

11:45-13:00 - שיעור שני

 הקורס יתקיים: בקומפלקס “פיור סטודיו”,
רחוב ברנר 5 ת”א.

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

 בנוסף יתקיים קורס קלאסי
עם הגב’ רוז סובול למורים לבלט קלאסי בפועל,

מדי יום שלישי בין התאריכים: 20/10/09 ועד 12/1/2010

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

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

בתאריך ה- 15/12/09 לא יתקיימו שיעורים בשל חג החנוכה, 
בתאריך 22/12/09 יתארח בקורס נילס ואן דר סטן מאמסטרדם 

במפגש סוחף ודינמי.

צוות המורים:
מודרני-רפרטואר עכשווי: יוסי תמים, עידו תדמור, נועה 

רוזנטל, רונית זיו, יוני סוטחי, סיון ויטנברג

JAZZ והיפ-הופ: נילס ואן דר סטן, גיא אלון, ליסל בק, 
לימור זליגמן, קארין ארביב, מיכל בן ליאור, כרמית בוריאן 

קורס העשרה למורים 1Master class

 13-16/12/2009 במלון קלאב הוטל אילת

יורד לאילת
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וירטועוז במחול

כנס מחול בינלאומי
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הכנס מיועד לרקדנים בגילאי 12-18.

כ-8  רקדן  כל  יקבל  הכנס  במהלך 
יסווגו  הרקדנים  מחול,  שיעורי 

לקבוצות ע”פ רמה וגיל.

קבוצת מצטיינים - יבחרו ע”י מנהלי 
הסטודיו.

בתחומם  מהבכירים  מורים  צוות 
נילס  אמסטרם,   - ומהולנד  מהארץ 

ואן דר סטן.

מופעים של מרכזי המחול. 

ביקור במורשת בן גוריון שדה בוקר- 
 / המלכים  עיר  בחירה  לפי  כניסה 

WOW מופע

חברתית  פעילות  סוחף,  דיסקו  ערב 
והפתעות נוספות.



עוד בוירטועוז במחול:
 הפקות חיצוניות שיתקבלו במהלך השנה.
)תיתכן נסיעה נוספת ליעד נוסף באירופה(

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

 סדנאות עוזי ניסים ובניית כוריאוגרפיה
במספר מפגשים.

אנא הבטיחו לכם מקום בפעילות זו, היות ומספר המקומות 
מוגבל.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר:

עוזי ניסים  |  נייד: 052-8609805

 להמשך שיתוף פעולה פורה,
 ובברכת שנה טובה,

עוזי ניסים

וירטועוז במחול שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתוכנית 

שנתית זו.

עוד פרטים מפעילויות מחול ניתן למצוא באתר הבית:

www.vir2oz.co.il

במחול  “וירטועוז  של  המסחררת  ההצלחה  לאור 
באמסטרדם”, יתקיים שבוע מחול ביום העצמאות 

ה-62 למדינת ישראל!

מיועד לרקדנים בגילאי 12-18

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

Lucia Marthas באמסטרדם. 
טקס יום הזכרון בבית הספר היהודי.

יום  מחגיגות  כחלק  היהודית,  הקהילה  בפני  מופע 
העצמאות.

סיורים בעיר, ביקור בבית אנה פראנק, מוזיאון ואן 
גוך, פארק שעשועים Walibi word, שיט בתעלות 

.Zaanse Schans העיר, כפר הולנדי

בחופשת הקיץ יתקיים קורס קיץ במחול במשך 
שבועיים מלאים.

פרטים נוספים בהמשך.

שבוע מחול
הולנד אמסטרדם

קורס קיץ

חגיגות

2010

בהולנד!
יום העצמאות לישראל

25/4/10 - 18/4/10
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בתאריך 17/12/2009 
יתקיים יום מחול  
וכייף  לרקדנים  
בגילאי 6-12.

יום המחול יכלול 
שיעורי  ריקוד 
בסגנונות שונים, 
סדנאות חברתיות, 
סופגניות והדלקת 
נרות.  

בנוסף יתקיים מופע 
להקות מרכזי לקראת 

הערב, בהשתתפות 
מרכזי המחול באולם 

ספורט מקצועי, 
הכולל הגברה 

ותאורה מקצועית.

פסטיבל ילדים רוקדים 
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בתאריך 25/3/2010  יום חמישי יתקיים אירוע 
לילה לבן בין השעות 22:30 ועד 06:00

 בקומפלקס פיור סטודיו, רח’ ברנר 5 תל-אביב.

האירוע יכלול שיעורי מחול סוחפים במגוון 
סגנונות המחול, מופע סטודיו וארוחת בוקר 

ישראלית.

אירוע זה מיועד לרקדני תיכון מכיתות ט’ ומעלה.

הרקדנים יסווגו לקבוצות ע”פ רמה וגיל.

וירטועוז
מאירים את הלילה במחול

אירוע לילה לבן
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