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כ לתואר"סה

! קראו בעיון רב! הסבר על סדנאות המובילות למופעים

בהנחיית בשאר מורקוס" שתיקה כפעולה בימתית"     .1

. החזרות האינטנסיביות לשתי ההצגות תתקיימנה בחופשת הסמסטר

-----

:  בנוסף תתקיימנה עוד שתי סדנאות שמובילות למופעים

.ז"תשע' בתחילת סמסטר אעבודות נבחרות יעלו , עתי ציטרון' בהנחיית פרופ, פיתוח מופע     .4

:לסדנה פיתוח מופע שלושה שלבים

תחנת יציאה ראשונה בעקבות יישום מטלות ופרזנטציות במסגרת הסדנה ' בסוף סמסטר א: 1שלב 

תחנת יציאה שנייה בעקבות פרזנטציות במסגרת הסדנה ' בסוף סמסטר ב: 2שלב 

.  ז"תשע' העבודות תעלנה בתחילת סמסטר א– עבודה במהלך חופשת הקיץ על העבודות שנבחרו להמשיך : 3שלב 

חברתי ' לתלמידי שנה ג. משחק' תלמידי שנה ג, חברתי' שנה ב, משחק ובימוי' תלמידי שנה א, ה"תשע' שהצטרפו בסמסטר ב' הסדנה פתוחה לתלמידי שנה א

.באפשרותם לבחור בסדנה אך עליכם לקחת אחריות על חלוקת הזמן בדרך שלא תפגע בפרקטיקום חברתי

פיתוח קול ופיתוח מופע–  סדנאות הפיתוח שתייכולים לקחת את ' ג' ב' תלמידי משחק א-  לאחת משתי סדנאות ההפקה בנוסף

פיתוח קול ופיתוח מופע–  סדנאות הפיתוח שתייכולים לקחת את ' תלמידי חברתי חד חוגי שנה ב-  לאחת משתי סדנאות ההפקה בנוסף

[פיתוח קול או פיתוח מופע]משתי סדנאות הפיתוח אחת יכולים לבחור ' שנה ג+ ' תלמידי חברתי דו חוגי שנה ב-  לאחת משתי סדנאות ההפקה בנוסף

לא ניתן ללמוד 

סמינריון / ס "פרו

אצל אותו מרצה

60

(יידרשו מספר מצומצם של חזרות אינטנסיביות)במאי מובילה למופע מוסיקאלי שיעלה , ר תומר הישג"בהנחיית ד, פיתוח קול     .3

.  בכל המסלולים' ג-ו' תלמידי שנה ב', תלמידי משחק ובימוי שנה א, ה"תשע' שהתחילו לימודיהם בסמסטר ב' הסדנה פתוחה לתלמידי שנה א

יש לבחור אחד 

מהקורסים

' שנה ג

במרץתעלה " הענק האנוכי"ההצגה 

באפרילההצגה בבימוי בשאר מורקוס תעלה 

סמינריוןפרוסמינריון

:ניתן לבחור באחת משתי הסדנאות  שלהלן-  בכל המסלולים ' תלמידי שנה ג+ ' תלמידי שנה ב + (ה"תשע' שהתחילו לימודיהם בסמסטר ב)' תלמידי שנה א

בהנחיית גיא אלחנן ונועה אבנד" הענק האנוכי"שתוביל להצגה על פי הסיפור , מפעילים-תיאטרון בובות ושחקניםסדנת      .2 

דו חוגי תיאטרון: שם מסלול 

'שנה ב'שנה א


