
 

 

  

 
 מגוונים אלון –המרכז למחול רמת השרון 

 מציג: "מחולה"חול בניהול ביה"ס למ
 

 
 מצוינות במחול  –עירוני  פרויקט

  להקת ענבל פינטו בשיתוף :
 

 

 ניהול הפרויקט : ענת טננבום, יניב ודורית הופמן 

 

     16-26אודישנים לרקדנים ורקדניות בגילאי 

 רקדנים מקצועיים/תלמידי מחול –ברמת מתקדמים 

 (16:30)סיום משוער בשעה  14:00שעה , שישייום  9.2.18

 .90לוב רח' סוקו ",מגוונים אלון-מחולה"בסטודיו 

 ואינה כרוכה בתשלום. בהרשמה מראשההשתתפות באודישן מותנית 

 - מחולמתקדם ב, בעלי רקע הסביבהלרקדני רמת השרון, הרצליה, ת"א ויקט מיועד הפרו

 תארי מחול.או /להקות ורקדני בוגרי ותלמידי מגמות מחול, 

 

 

 למתקבלים :
  –להקת ענבל פינטו מ  נואעמית מרסי רקדןההפרויקט בהוראת  •

להקת המחול הצפונית של ,  NND, של רמי באר להקת המחול הקיבוציתלשעבר ב ןרקד

 כוריאוגרפיות של אוהד נהרין,  עידן שרעבי, וסטפן שורפשייר, בפרויקטים  -הולנד 

 ועוד.  יו סטרומגרן, אלנה קריסטודולידו, רייצ'ל ארדוס

  . 2014החל משנת  "פינטו"ענבל עמית רוקד בלהקת 

בהם יופיעו במספר  רקדני הפרויקט ילמדו חומרים מתןך רפרטואר להקת ענבל פינטו •

 (אוגוסט-מאיהופעות )במהלך החודשים 

 השתתפות סמליותוכרוך בעלות  ,רמת השרון -"מגוונים אלון"על ידי  מסובסדהפרויקט  •

   .למתקבלים

 10-12. ויכלול לחודש מאי לפברואר ועד  09הפרויקט יפעל בין התאריכים  •

 ,14:00-16:00שישי בשעות בעיקר בימי החזרות מפגשים/סדנאות/חזרות/הופעות. 

 אקסטרות, גנרליות וימי הפקות יימסרו מראש. ה



 

 

 .בתיאטרון מרכזי בארץ במופע של להקת ענבל פינטומרוכזת כולל צפייה הפרויקט  •

 

  

 :)ייתכנו שינויים( טנטטיבילו"ז 

– 14:00-16:30  - 09/02/18יום שישי    •

 אודישן

 14:00-16:00  - 23/02/18יום שישי    •

 14:00-16:00  - 09/03/18יום שישי    •

 14:00-16:00  - 16/03/18יום שישי    •

וה"מ )ח 18:00-21:00  - 04/04/18 רביעי  •

 פסח( 

 14:00-16:00  - 20/04/18יום שישי    •

 14:00-16:00  - 27/04/18יום שישי    •

 14:00-16:00  - 04/05/18יום שישי    •

 

 לו"ז מופעים :  
 "..מחולה"במסגרת מופע מגמת הבלט של  תיאטרון דוהל– 14/05יום שישי  •

 ום שנה כסי ימופעבמסגרת  –בהרצליה  בהיכל אומנויות הבמה - 06/06יום רביעי  •

 .מגוונים אלון -"מחולה רמה"ש"של 

 . מוזיאון א"י/תיאטרון מרכז הבמה  - חודש יוני •

 מגוונים אלון.  -"מחולה רמה"ש"של קיץ הקורס ב  - יוליחודש  •

 פרטים בהמשך  – פסטיבל אשדוד -  אוגוסטחודש  •

 

 מחירון :

 עלויות הפרויקט למתקבלים לתוכנית: 

 (. ₪2X225 ) 450מחיר המסלול : 

 מספר המקומות מוגבל

 

 . )2X180בלבד )₪  360לרקדני מחולה/מגוונים:  •

₪  210לרקדני חבילה מרובעת ומעלה של תיכון ייצוגית  /לרקדני הבוגרת  •

(2X105) 

 

 :   "ענבל פינטו" תקצת על להק
ונמנית על להקות המחול המובילות בישראל.  1992 -נוסדה ב להקת המחול ענבל פינטו

הלהקה רכשה לעצמה שם והערכה ברחבי העולם ומוזמנת כדרך קבע לייצג את ישראל 
בפסטיבלים חשובים ולהופיע על בימות מרכזי תרבות מכובדים. הלהקה הוקמה על ידי ענבל 

, אמנותית המופעי המחול מבחינפינטו ואבשלום פולק שעד היום עומדים בראשה ומנהלים את 
רקדנים ושחקנים קבועים  12, התפאורה, התלבושות ופס הקול. בלהקה כוריאוגרפית



 

 

  

השותפים לכל פעילות הלהקה. בשנות פעילותה זכתה הלהקה בתשבחות ופרסים רבים, 
, פרס רוזנבלום לאומנויות Bessie-פרס ה ,הבמה בניו יורק בניהם פרס המחול ואומנויות

 . .פרס שר התרבות למחול אומנותי ולביצוע הטוב ביותר ועודו  הבמה

 

  31/1/18ולא יאוחר מ  1/1/18 החל מתאריךהרשמה לאודישן 

 03-7600138/160: לפרטים והרשמה

 

 טופס רישום לאודישן
 

 
 :פרטי הרקדן/ית

 
:  ת.ז__  שם פרטי: _____________ שם משפחה: ____________

_______________ 
 

  טלפון נייד: _________________   כתובת דוא"ל: ___________________________
 

 עיסוק:   גיל :______________  
________________________________________ 

 
  רקע במחול

_______________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________
__ 

 
 :18-לרקדנים מתחת ל

 
 ________________: שם הורה  _____________  ביה"ס: _______________ : כיתה

 
 ______________סלולרי הורה __________________  סטודיו/מגמה/להקה :_____

 

 
 

 התקבל /  לא התקבל     תשובה :
 

 

 :   לאחר קיום האודישן וקבלת תשובות יש למלא חלק זה 

 פרטי תשלום
 

 ________________________ שם בעל/ת הכרטיס: : _______________סוג כרטיס
 



 

 

 ___/___תוקף:   מספר אשראי: _ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _
 

 ___________________ __________________________ת.ז. בעל/ת כרטיס: ____
 

 סכום סופי לתשלום: 
 

 אני מצהיר/ה בזאת כי :
 .לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות ממני להשתתף בפעילות הנערכת בפרוייקט.  1
 בפעילות הנדרשת בקורס כדלקמן: המאפשרת השתתפות. יש לי מגבלות בריאותיות 2

 

 ___________________________________________________ תיאור המגבלה:
 

 מצורף אישור רפואי ע"י ______________    
      

  , מצ"ב חתימת הורה :18במידה וטרם מלאו לי 
 

 תאריך: __________ ה : ________________   חתימה : _____________רשם ההו


