סטודיו למחול החל מספטמבר 2018
השנה כל חוגי המחול לצעירים יופעלו במסגרת סטודיו מקצועי (סטודיו  3Vבהנהלת ויקי זלצברג) "תחת קורת
גג אחת" ,על מנת שהתלמידים הרוקדים יוכלו להתנסות במגוון סגנונות המחול ,לקחת חלק בתהליך מקסים
ואף להפיק תוצרים :להנות ,להופיע ולהתמקצע.
הנוכחות בשיעורים הינה חובה ונדרשת השתתפות בארועים השונים במהלך שנת הפעילות .יבוצע רישום של
המשתתפים ולכל ילד תינתן תוכנית שבועית מומלצת המותאמת אישית לרצונותיו ולוח הזמנים האישי שלו.
בתוכנית השנתית שלנו:
שיעורים פתוחים ,מופעים ,סדנאות אומן ,שיעורי הורים וילדים ,כנס מחול באילת ועוד...
מורי החוגים:
בלט קלאסי :מריאנה סינצ'וק .ברייקדאנס :נתנאל בן אולון .היפ-הופ :מור גפן .ג'אז :ויקטוריה זלצברג

מערכת השעות של חוגי המחול מצורפת להודעה זו ומוצגת באתר האינטרנט של המועדון
/https://www.poleg.org.il
ההשתתפות בשיעורים ,בסטודיו החיצוני ,פתוחה גם לילדים שאינם מנויים במועדון וכרוכה בתשלום (מנויים פטורים
מתשלום זה ,למעט השתתפות בלהקה בימי שישי).

להקת 3V
השנה תוקם להקת היפ-הופ אשר תייצג את הסטודיו ומועדון ספורט רמת פולג בארועים וכנסים בנתניה
ומחוצה לה .הלהקה תיקח חלק פעיל בתוכנית מחול קהילתית ומעורבות בקהילה במטרה לצבור ניסיון בימתי,
מחויבות ,טכניקה ודינמיקה קבוצתית במחול.

בתוכניתנו :כנס מחול באילת ,תחרות ה  ,WOD ,HHI ,I believeועוד מופעים וארועים.
תלמידי הלהקה ישתתפו ב  3שיעורים בסגנונות המחול השונים במהלך השבוע ,ובימי שישי ייזכו לסדנאות של
 3שעות בסבב ,ממורים מקצועים .המורים המלווים את הלהקה ,עובדים עם קבוצות מתחרות ופעילים בסצנת
המחול העכשווית.
מורי הלהקה:

לירון אפרתי :מתמחה בסגנונות הלוקינג ,פופינג ,מורה ורקדן מתחרה בארץ ובחו"ל
סימור דניאל :מורה ורקדנית היפ-הופ זוכת תחרות "רק רוצים לרקוד"
אור אביגד :מורה ורקדן מתמחה בסגנונות הונינג והוואקינג
מאיה סמוליאן :מורה ורקדנית בהרכב דאנסהול ישראל
זלצברג ויקטוריה :מנהלת הלהקה והחזרות

האודישנים יתקיימו ביום שישי ה  7בספטמבר בשעה  14:00בסטודיו החיצוני.
מוזמנים ילדים בכיתה ד'

ומעלה.

ההשתתפות בלהקה פתוחה גם לילדים שאינם מנויים במועדון וכרוכה בתשלום אותו יש לבצע במשרדי המועדון לאחר
האודישן (המחיר לחברי המועדון מסובסד).

שי צרפתי  -מנהל המועדון
ויקטוריה זלצברג  -מנהלת אומנותית

