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   .סטודנטית במסלול מתמחים ,בית ספר לתיאטרון פיזי" ארמא", 2010

  . באוניברסיטת חיפה החוגים לתיאטרון ומוסיקהבוגרת 

  .סמינר הקיבוצים אינסטרומנטאלי תיאטרוןבוגרת 

  .ליצנות–" אבנר המוזר"סדנא עם  - סדנאות הבמה

  סדנת קולנוע ממושכת לשחקנים מקצועיים " שקט מצלמים רעש" - סדנאות הבמה

  פיתוח קול בניצוחה של רחל הוכמן סדנת

  משחקניסיון 

  .זכייה במקום ראשון עולמי ביריד התיירות,"בלבלו"הופעות בברלין עם קבוצת  ,2010מרץ 
  

שילוב בהצגת תיאטרון לילדים ,"הראשונה במדינת טעיתי הגברת"כתיבה ומשחק בהצגה , 2010
  .במסגרת פסטיבל הצגות ילדים בחיפה ומאז רצה בכל הארץהצגה שעלתה  - ליצנות מודרנית 

  

  מרכז סימולציות לרופאים בבית חולים מאיר-"סימולטק"ב שחקנית
  

  ,ון ינקודאדאסיור תיאטרלי שהוא מופע רחוב בשיתוף מוזיא "מדמואזל אורנמנט בבית ינקו"
  .עין הוד 
  

  .ערב יום העצמאות-בניית קונספט וכתיבת קטעי קישור ליישוב מתן, 2009
  

  עד היום- 2005

 . מלמדת תיאטרון במסגרות שונות

  .הופעות בפסטיבלים, “do I do"הופעות ברחבי אירופה עם הופעת רחוב 2007ספטמבר -אוגוסט

 רים ומתן'ציות מול רופאים וסטאזסימול ,מרכז סימולציות רפואי, "מסר"שחקנית ב

  ל"ובחו י קונספט בארץ"יצירת פסטיבלים עפקבוצה לתאטרון רחוב ול– "בלבלו"שחקנית בקבוצת 

  )2007עד אוגוסט ".(תאטרון שלנו", מחזמר לילדים–רונן פלד :בימוי" דירה להשכיר"וון דמויות במג

  )2007עד אוגוסט " (תאטרון שלנו" -רונן פלד: בימוי" יער המשלים"שחקנית ב

  "הפחדן מגוש דן"תיאטרון גושן , מחליפה של מירה עווד   2005

  .בניהולו של סיני פתר ,תאטרון חיפהשחקנית בקבוצת הצעירים של 



  ".אל על"פרוייקט ייחודי של חברת  - ליצנית בטיסות לניו יורק בחודשי הקיץ

  .ים במסגרת פסטיבל הרנסנס במבצר יחיעםמספרת סיפור  2003-2004

  .מוזיאון לארכיאולוגיה ואמנות, שחקנית במוזיאון הכט בחיפה

  מוסיקלי ניסיון

  ) ס'פרקשנ( ותיפוף ) סופרן,אלט(שירה 

  פרסומות-ינגלים לרדיו'ג

  10ינגל לערוץ 'ג

                 . הטלוויזיהצולם לרשתות  ,פן - ה'בג) 2006פברואר (שירה בערב לכבוד בוב מארלי 

  כתיבה ניסיון

  קולינאריתמבקרת ,  www.rest.co.ilעיתונאית באתר 

   הצגת ילדים-"הגברת הראשונה במדינת טעיתי"כתיבת 

  פרסומות ושאר ירקות   קולנוע קריינות 

  )2010(למה הפקות -"סלולאריאיש ללא "מזכירה בסרט הקולנוע 

   ". מלח הארץ"בוב לפרסומת די

   לשמפו פינוק לילדים )קריינות+משחק (רסומתפ

  ערוץ ביפ,"עולמו של רנו פאסקל"קולות בתכנית + שיר פתיחה 

  "'אורנג"לחברה הסלולרית  פרסומת

  .2ערוץ " רשת"פרומו ל

   "הידברות"סרט קידום לערוץ 

  .סרט עצמאי של סטודנטית לקולנוע פריזאית -"אלינה"

  תפקיד ראשי, 2שודר בערוץ , סרט גמר - "בארגז החולזרים "

                       סרטי סטודנטים נוספים 

  פרסים

  .קרן אמריקה לתרבות, "קרן שרת"זכייה ב 

  .מאת אינגמר ברגמן" תמונות מחיי נישואין"מריאנה -מילגת הצטיינות במסגרת תחרות מונולוגים

  . המיזנטרופ מאת מולייר"סלימן -הצטיינות במסגרת תחרות מונולוגים מלגת

  


