
 
 

 ורפרטוארמחול מודרני ושיעורי טכניקה , מסלול הלהקה כולל שיעורי בלט קלאסי -להקת עתודה 
 

 טכניקה ורפרטואר עם מעיין אשכנזי  –שיעורי להקה 
 ...מיוזיקל וכו,בלט מודרני  ,בלט קלאסי ,אז'ג:עבודה על מספר סגנונות ריקוד שונים 

בת טווח התנועה עבודה על כוח וחיזוק השרירים במקביל להרח .בטכניקה ויציבה נכונה  התמקדות
 .ריקוד לבמה "הגשת"עבודה על מימיקות ו, רדינציהופיתוח הקוא .ושיפור הגמישות

. תופיע באירועים מרכזיים של הקהילה ומחוצה לה. הלהקה תשתתף בכנסים ותחרויות ברחבי הארץ
. ס"השתתפות בטקסים ושיתוף פעולה עם הקהילה וביה, מופע סיום, יתקיים ערב להקות וקומפוזיציה

כחלק מהעשרת הרקדנים הלהקה תצא לצפות במופעי מחול מקצועיים ותפגוש רקדנים ויוצרים 
 . יושם דגש על גיבוש הלהקות ויתקיים יום כיף. מייםבינלאו

 
  שיעורי קלאסי עם שי הרמתי 

, עבודה על גמישות, שיעור מלא התמודדות עם מערך ,הבנת יציבה, לימוד הטכניקה הקלאסית
.קואורדינציה וזרימה  

 
  מודרני עם ניר אבן שהם

למידה ועבודה על טכניקה קלאסית תלמיד למודעות גופנית ותשוקה לריקוד תוך כדי /הבאת הרקדן
 .חיזוק המודעות והערכה עצמית .להתמסר לתנועה וטוטאליות .ומודרנית

. תופיע באירועים מרכזיים של הקהילה ומחוצה לה. הלהקה תשתתף בכנסים ותחרויות ברחבי הארץ
. ס"וביההשתתפות בטקסים ושיתוף פעולה עם הקהילה , מופע סיום, יתקיים ערב להקות וקומפוזיציה

כחלק מהעשרת הרקדנים הלהקה תצא לצפות במופעי מחול מקצועיים ותפגוש רקדנים ויוצרים 
  .יושם דגש על גיבוש הלהקות ויתקיים יום כיף. בינלאומיים

 

 מחול מודרני ושיעורי טכניקה ורפרטואר, מסלול הלהקה כולל שיעורי בלט קלאסי - להקה צעירה
 

 טכניקה ורפרטואר עם ניר אבן שהם –שיעורי להקה 
תלמיד למודעות גופנית ותשוקה לריקוד תוך כדי למידה ועבודה על טכניקה קלאסית /הבאת הרקדן

 .חיזוק המודעות והערכה עצמית .להתמסר לתנועה וטוטאליות .ומודרנית
. צה להתופיע באירועים מרכזיים של הקהילה ומחו. הלהקה תשתתף בכנסים ותחרויות ברחבי הארץ

. ס"השתתפות בטקסים ושיתוף פעולה עם הקהילה וביה, מופע סיום, יתקיים ערב להקות וקומפוזיציה
כחלק מהעשרת הרקדנים הלהקה תצא לצפות במופעי מחול מקצועיים ותפגוש רקדנים ויוצרים 

 . יושם דגש על גיבוש הלהקות ויתקיים יום כיף. בינלאומיים
 

 שיעור קלאסי עם שי הרמתי 
. שונות תדינאמיקועבודה המשלבת תנועה בחלל עם , סוס הטכניקה הקלאסיתבי  

.חיזוק הגוף ועבודה על גמישות  
 

  שיעור מודרני עם מעיין אשכנזי
עבודה על כוח וחיזוק השרירים במקביל להרחבת טווח התנועה  .בטכניקה ויציבה נכונה  התמקדות 

י הבסיס של הבלט הקלאסי וטכניקות "נכונה עפועבודה  ,רדינציהופיתוח הקוא . ושיפור הגמישות 
 .שילוב תרגילי פלור בר ועבודת רצפה נכונה. מודרניות כגון גרהם

 
 
 
 
 
 
 
 



 מחול מודרני ושיעורי טכניקה ורפרטואר, מסלול הלהקה כולל שיעורי בלט קלאסי-להקה בוגרת 
 

 טכניקה ורפרטואר עם ניר אבן שהם –שיעורי להקה 
דעות גופנית ותשוקה לריקוד תוך כדי למידה ועבודה על טכניקה קלאסית תלמיד למו/הבאת הרקדן

 .חיזוק המודעות והערכה עצמית .להתמסר לתנועה וטוטאליות .ומודרנית
. תופיע באירועים מרכזיים של הקהילה ומחוצה לה. הלהקה תשתתף בכנסים ותחרויות ברחבי הארץ

. ס"השתתפות בטקסים ושיתוף פעולה עם הקהילה וביה, מופע סיום, יתקיים ערב להקות וקומפוזיציה
כחלק מהעשרת הרקדנים הלהקה תצא לצפות במופעי מחול מקצועיים ותפגוש רקדנים ויוצרים 

 . יושם דגש על גיבוש הלהקות ויתקיים יום כיף. מייםבינלאו
 

 שיעורי קלאסי עם שי הרמתי
חיזוק , התמודדות עם מערך שיעור מלא תוך כדי עבודה על הבנת היציבה, תרגול הטכניקה הקלאסית 

 םרלוונטייקומבינציות שמשלבות אלמנטים , שינויי דינמיקה, גמישות ואלסטיות של השרירים, הגוף
 .לשיעור

 
MASTER CLASS –   מודרנית עם כוריאוגרף חיצוני עבודה.  

עבודה על כוח . למידת רפרטואר של להקות מובילות בארץ ובעולם ועבודה על טכניקות שונות של מודרני
נכונה ועבודה  ,רדינציהופיתוח הקוא.וחיזוק השרירים במקביל להרחבת טווח התנועה ושיפור הגמישות 

שילוב תרגילי פלור בר ועבודת רצפה . י הבסיס של הבלט הקלאסי וטכניקות מודרניות כגון גרהם"עפ
 .נכונה

 
 
 
  

 


