
סדנאות - סדנאות - סדנאות
מבצע מיוחד עד גמר הפסטיבל!

סדנה שניה ב 10% הנחה, סדנה שלישית ב 30% הנחה!

להרשמה: ענבר אבן צור - במייל: inberet@gmail.com  ונייד: 054-4603385

Cie du Chaos  ,סדנת עמוד סיני עם רפאל דה פאולה

ימים שני, שלישי ורביעי  1-3/10/2018
10:00-13:00 מדי יום

הסדנה מיועדת לאמני קרקס המבקשים לפתח את עבודתם על עמוד סיני, 
בעלי נסיון קודם על אלמנט זה, גם אם ברמות שונות. 

העבודה תחל בחימום סביב העמוד כדי לעבור אחר כך אל הפרקטיקה, מספר פיגורות 
אקרובטיות כמו גם פיגורות בספירלה לשימוש בכח הצנטריפוגלי ליצירת האנרגיה ההכרחית 

לתנועה. עבודה על הקרקע גם היא מתוכננת תוך שימוש ביחסי עמוד-קרקע במטרה להתקדם 
אל קלות, גמישות ותנועה דינמית עם העמוד. במידת האפשר נעשה גם עבודה בזוגות ובשלשות 
על הקרקע ובגובה. לסדנה הזו אני רוצה לבקש שתבואו עם משפט פשוט עליו נוכל לעבוד יחד, 

על התנועה ודינאמיקות שונות.
יש להביא מספר שכבות בגדים להגנה על העור בזמן העבודה על העמוד ונעליים גמישות בעי 

סולית גומי המיועדות לעבודה על עמוד סיני.

מחיר מלא החל מה 10/9- 480 ₪
דמי הרשמה שאינם מוחזרים: 95 ₪ 
יתרה לתשלום עד ה 20/9 : 385 ₪

כסדנה שניה בנוסף על סדנה אחרת בפסטיבל: 430 ₪ בלבד! 
ניתן לשלם במזומן ביום הראשון של הסדנה, או להעביר בביט.
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STOPTOI ג׳אגלינג גמיש עם נטע וגון  - להקת
יום שבת 6/10/18

10:00-13:00

הסדנה מיועדת לג׳אגלרים בעלי נסיון, יש להביא את הכדורים שלכם מהבית. 
את הטבעות יספקו נטע וגון.

הסדנה מוגבלת ל 15 משתתפים.

בסדנא נטע וגון ישתפו את דרך העבודה והיצירה שלהם.
״ביחד נחקור את האובייקטים, את הגוף ואת הקשר בינהם. 

נגלה עד כמה אפשר לעקם טבעת ג׳אגלינג לפני שהיא נשברת.
 ניצור חפצי ג׳אגלינג חדשים מטבעות עקומות ונחפש את כל הדרכים האפשריות לזרוק ולתפוס 
אותם. נעקם את הגוף שלנו כמה שאפשר כדי ליצור טבעות ג׳אגלינג אנושיות ונחקור את כל הדר

כים האפשריות להעביר בתוכן כדורים. 
נשמח לראותכם!״

מחיר מלא אחרי ה 10/9 - 280 ₪
דמי הרשמה שאנם מוחזרים: 60 ₪
יתרה לתשלום עד ה 20/9: 220 ₪

כסדנה שניה בנוסף על סדנה אחרת בפסטיבל: 250 ₪ בלבד! 
ניתן לשלם במזומן ביום הראשון של הסדנה, או להעביר בביט.



סדנת כתיבה לקרקס  עם ז׳אן-מישל גי, אורית נבו ויוגי דקל.

ימים ראשון, שני ושלישי 7-8-9/10/18
10:00-17:30 מדי יום

שלושה ימים של כתיבה, ניסוי ותהייה בהנחית ז׳אן מישל גי. בשיתוף עם אורית נבו  ויוגי דקל. 
הסדנה מיועדת לאמני קרקס מקצועיים.

עבודה על רעיונות יצירתיים של המשתתפים המעונינים לכתוב אותם למופע או 
לקטע קצר, ביחידים, זוגות ו/או קבוצות. 

סדנה דינאמית, בין מחשבה למילה, לעשיה הקרקסית. 

הסדנה מתהווה בהתאם למבנה קבוצת הנירשמים הסופית - לא מוגבלת במספר המשתתפים 
בשלב זה.

מחיר מלא אחרי ה 10/9- 900 ₪
דמי הרשמה שאינם מוחזרים: 180 ₪

יתרת תשלום עד ה 1/10: 720 ₪

כסדנה שניה או שלישית בנוסף על סדנה אחרת בפסטיבל: 630 ₪ בלבד! 
ניתן לשלם במזומן ביום הראשון של הסדנה, או להעביר בביט.

להרשמה: ענבר אבן צור - במייל: inberet@gmail.com  ונייד:054-4603385
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