
תוכנית שנתית לאירועי מחול 2019-2020



קורס תלמידים במחול מודרני

קורס אינטנסיבי פיזי עם נעמי פרלוב
מפגשי המחול עם נעמי פרלוב, מיועדים: לתלמידי מחול מכיתות ט'-יב', אשר מעוניינים 

לחזק ביומיים אינטנסיביים את טכניקת המחול המודרני 
ולהעמיק בסילבוס של נעמי פרלוב

תאריכים: 6-7/9/2019 ימים: שישי, שבת 
בשעות: שישי 14:00-17:00  שבת 12:00-15:00

מקום: קאנטרי ל'- רחוב בורלא 31, תל אביב 

סוף שבוע לקראת אודישנים ומבחנים 

תאריכים: 31/1/2020-1/2/2020     
ימים: שישי, שבת

בשעות: שישי 14:00-17:00  שבת 12:00-15:00
מקום: קאנטרי ל'- רחוב בורלא 31, תל אביב 



קורס העשרה למורים במודרני וג'אז

20 מפגשים של השתלמות מחול במנעד תנועתי רחב, המיועדת למורים למחול 
בפועל, אשר מעוניינים להעשיר את עצמם, לקבל השראה ומקורות ידע ואנרגיה 

מחודשים, ממיטב המורים בארץ.

תאריכים: 29/10/2019 ועד 24/3/2020 ימים: שלישי
שעות: 10:00-11:30 

מקום: סטודיו B - רחוב ג'ורג וייז 20,  מתחם ברושים, רמת-אביב.
בחופשת חנוכה  24/12/2019 לא יתקיימו שיעורים. 

הקורס יכלול: שיעורים בסגנונות: מודרני, ג'אז 
צוות מורים:  רותי פורברג, יגאל משינסקי, נטלי רביץ, 

מעין טרביש, דורית הופמן, Dane Bates- לונדון, רועי הלוי, 
איריס דובמן, דנית בוקסבאום, רינת ארוניס, אדר ריקליס, 

שקד כהן, רותם לב, אריאל מקובר

קורס בלט קלאסי עם הגב' רוזלין קסל 

12 מפגשים למורים לבלט קלאסי בפועל
תאריכים: 29/10/2019 ועד 21/1/2020  ימים: שלישי

שעות: 10:00-11:30 שיעור קלאסי מעשי 
             11:45-13:00 שיעור מתודיקה לבלט קלאסי

מקום: סטודיו B, רחוב ג'ורג וייז 20, מתחם ברושים, רמת-אביב. 
            בחופשת חנוכה  24/12/2019 לא יתקיימו שיעורים. 

הקורס כולל:
	 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.

קורסים והשתלמויות למורים



 וירטועוז יורד לאילת

כנס מחול בינלאומי - חנוכה 2019
תאריכים: 24-25-26/12/2019 ימים: שלישי, רביעי, חמישי

   וירטועוז- מאירים את חג החנוכה

מלון קלאב הוטל אילת

חנוכה 2019

Christiaan
Sevenhuijsen
הולנד

 הכנס מיועד לתלמידי מחול בגילאי 11-18.

 במהלך הכנס יקבלו הרקדנים שיעורי ריקוד בסגנונות שונים.

 הרקדנים יסווגו לקבוצות ע"פ רמה וגיל.

 צוות מורים ומוזיקאי מקצועי, מהמובילים בארץ ובעולם.

.Dane Bates - מורה אורח מלונדון 

.Christiaan Sevenhuijsen - מורה אורח מאמסטרדם 

 מופעים של מרכזי המחול. 

 פעילות חברתית והפתעות נוספות.

לונדון
Dane Bates

@ Christiaanrs@ Danewilliamsbatess



   וירטועוז- חג חנוכה שמח

פסטיבל ילדים רוקדים

יום: ראשון תאריך: 29/12/2019 
מקום: היכל הספורט "בית דני", תל-אביב.

יום מחול וכיף לתלמידי מחול בגילאי 6-12.

בתכנית האירוע: 
שיעורי ריקוד בסגנונות שונים, סדנאות חברתיות, סופגניות והדלקת נרות. 

בנוסף יתקיים מופע להקות מרכזי לקראת הערב, בהשתתפות מרכזי המחול. 

Dane Bates - מורה אורח מלונדון, בריטניה
Christiaan Sevenhuijsen - מורה אורח מאמסטרדם, הולנד

וצוות מורים ישראלי בכיר.
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תחרות בינלאומית

תאריכים: 5-6/2/2020
ימים: רביעי, חמישי 

מקום: קמפוס אריסון לאמנויות ת"א.

התחרות מיועדת לתלמידי מחול  בגילאי חטיבה ותיכון, בסגנונות המחול: 
בלט קלאסי, מחול מודרני, עכשווי וג׳אז.

תחרות -1 סולואים, דואטים, טריו
   Small Group / תחרות -2 קבוצות קטנות

Large Group / תחרות -3 קבוצות גדולות ייצוגיות
תחרות -4 מופע גאלה של כל הזוכים מכל הקטגוריות והסגנונות, 

                 בו יוענקו פרסים לזוכים, במעמד שופטים מהארץ ומהעולם.
צוות הפקת התחרות: ניהול הצגה- חגית זרגרי, הפקה- שי גוטמן 

משלחת הזוכים תצא לתחרות הבינלאומית באמסטרדם

תאריכי המשלחת: 19-23/3/2020 ימים: חמישי - שני 
תאריכי תחרות: 21-22/3/2020 ימים: שבת - ראשון

בשיתוף

)4-9 רקדנים(

)10 רקדנים ומעלה(

בהפקתו של
שי גוטסמן



פסח 2020 
על קצות האצבעות

קורס מצטיינים, בלט קלאסי
תאריכים:   31/3/2020 ועד 3/4/2020

ימים: שלישי, רביעי, חמישי, שישי

ניהול אומנותי: רוז קסל

 בלט קלאסי לתלמידים מצטיינים. 
שלושה מאסטרים על פי שלוש שיטות שונות וידועות 

בתחום הבלט הקלאסי: 
שיטת צ'קאטי וRAD- )אירופאי(  	 
שיטת וגנובה- )רוסי( 	 
 והשיטה האמריקאית של בלנשין.	 

הסדנה תתקיים ב-2 קבוצות, בחלוקה לפי רמה מקצועית בלבד.
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שבוע מחול הולנד אמסטרדם
חגיגות יום העצמאות ה-72 לישראל

תאריכים: 26/4/2020 ועד 3/5/2020 ימים: 8 ימים )ראשון עד ראשון(

שבוע מחול ביום העצמאות ה-72 למדינת ישראל באמסטרדם, הולנד.

 מיועד לרקדנים בגילאי 12-18.
 6 שיעורי מחול מקצועיים בסגנונות שונים עם צוות מורים מהשורה

 Dansacademie Lucia Marthas -הראשונה באמסטרדם. מרכז למחול     
 מופע בפני הקהילה היהודית, כחלק מחגיגות יום העצמאות.

 מופע בפני תלמידי בית הספר היהודי באמסטרדם.
 סיורים בעיר: רחוב הפרחים, בית אנה פראנק, שייט בתעלות העיר.

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



קורס קיץ, יולי 2020
במהלך חודש יולי יתקיים קורס קיץ אינטנסיבי במחול מקצועי.

 במהלך שלושה שבועות, משעה 9:00 עד 16:00
מורים מאסטרים אורחים מחו"ל.  

ניהול אומנותי: רוז קסל
במכללת סמינר הקיבוצים
פרטים נוספים בהמשך...

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

ההרשמה לאירועים נעשית מראש בלבד!
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר: 
עוזי ניסים  נייד: 052-8609805 

חפשו אותנו

Vir2ozVir2oz Vir2oz.official

** 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.
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