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  .אוניברסיטת חיפה ,מסלול משחקהחוג לתיאטרון בבוגרת 
  

  משחק
  

בכורה בפסטיבל בת ים , "עושים שלום –פלופנבאך וצופנהיים "יוצרת ושחקנית בהצגה 

  . 2009בפסטיבל עכו  והוצגה גם,זכתה בפרס התחרות לאותה שנה, להצגות רחוב

-shows/5-http://www.batyamfest.co.il/he/performances/competition

zuefenheim.html-and-vluefenbach  
  

  .תיאטרון חיפה, ק בבימויו של רוברטו פולקשחקנית בקבוצת תיאטרון פלייב
  

  ".ירוק ועוד" :חברת הפקות, השתתפות והפקת מופעי ילדים
  

  ".אולפני הרצליה”, עונה חמישית -"ראש גדול"תפקיד אורח בסדרה 
  

  :הפקות במסגרת הלימודים
     

  .יערה אלעד: בימוי, מאת בריאן פריל "מנצחים"במחזה ,בתפקיד מגי •

  .אתי רזניק: בימוי, ים קארטייט'מאת ג "רחוב"חזה במ,בתפקיד קלייר •

ים ופסטיבל  - בפסטיבל לתיאטרון רחוב בת , בבימוי משה מלכא" אקוורדום"מופע רחוב  •

  .2007עכו 

יובלל : בימוי, מאת פרידריך דירנמט "ביקור הגברת הזקנה"במחזה /בתפקיד המורה •

  .לירון

: בימוי, לאי הספרי ומיכל ורדמאת חנה אזו "בטולות שידוך"במחזה , בתפקיד חיה •

  .אושרית רז

  .ערן טובול: בימוי, מאת אריסטופנס "מהפכת הנשים"במחזה , בתפקיד פרקסגורה •

  .מאת ובבימויו של משה מלכא ,"יחיאל"בעבודת אנסמבל , תפקיד לולהב      
      

  עבודות הפקה
  

, פסטיבל לתיאטרון קצר, בבימויו של שלום שמואלוב, "סוחרים"עוזרת במאי בהצגה  •

  .   2009צוותא 



  ל"ניהול קשרים עם אמנים בארץ ובחו, 2009 "פסטיבל עכו"עוזרת מנהלים אמנותיים  •

בבימויה של דניאלה , י עגנון"מאת ש" סיפור פשוט" מנהלת הצגה בתיאטרון חיפה  •

  מיכאלי

  :פרויקטים בהווה 
  

  2010פסטיבל עכו  •

תיאטרון , בבימויה של שירילי דשא" החברות של זזה"חקנית בהצגת הילדים ש •

 זוכת פרס הבימוי, 2010בכורה בפסטיבל הצגות לילדים בחיפה  "מדיטק"ה

  ש על עיצוב תפאורה ותלבושות"המוסיקה וצל

  "שבלולי"חברת הפקות , "לו יכולתי הייתי קוסם”, א"הצגת יחיד בגני עיריית ת •
  

  :ותהכשרות מקצועי
  

  ןפיתוח קול במסגרת פרטית בהנחייתה של יפעת גור   - 2009

  משחק מול מצלמה בניהולם של ניב רז ואולי שטרנברג -  2009
  

  : סדנאות במסגרת הלימודים
  

  סדנת תיאטרון מחול עם יסמין גודר  �

  סדנת אימפרוביזציה עם אלונה פרץ  �

  סדנת תיאטרון מחול עם רננה רז  �

  רון רחוב עם משה מלכא סדנת תיאט �

  דנת יצירה מחומרים אישיים עם סמדר יערוןס �

  ר עתי ציטרון "סדנת בימוי עם ד �

  בהנהלת יעל ענבר" סדנת תיאטרון בובות �

  

  

  

  


