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ינואר 2017

קול קורא להגשת פרויקט אמנותי להתמחות מקצועית 
בקרקס עכשווי

רקע:
 ON כחלק מפעילויות הקידום של יצירה בתחום הקרקס העכשווי הצעיר והמתפתח מארגן מרכז

- מעבדות מחקר/סדנאות/קורסים, התמחויות והכשרה מקצועית ברמות הגבוהות ביותר עבור 
מועמדים מתאימים.

בין ה 12/2/17 ל 29/4/17 , יבחרו כשלושה פרויקטים יצירתיים, ע״י אורית נבו וועדה אמנותית 
בינלאומית וילוו בתהליך הכתיבה, ההפקה, תכנית העבודה, וההעמדה האמנותית של יצירה.
הליווי יעשה ע״י אורית נבו, ומורים אורחים: ערן שפירא, יוגי דקל, יעקב סליב, ליאן סילברמן, 

בועז יכין ועוד.

מטרות קיום קורס ההתמחות המקצועית:
תמיכה ביוצרים צעירים בתחום הקרקס העכשווי בישראל. קידום ופיתוח היצירה •

בארץ לרמה בינלאומית. 
יצירת הבנה טובה יותר של תהליך הכתיבה של יוצרים צעירים בתחום הקרקס •

העכשווי. פיתוח תהליכי יצירה בריאים, מפרים ומעוררי השראה לקרקס עכשווי.
עידוד ומתן השראה ליצירה חדשה ופורצת דרך.•
פיתוח עבודה מקצועית, ומתן כלים ליוצרים צעירים בוגרי בתי ספר לקרקס בארץ •

ובעולם, אבל לא רק. אמנים באשר הם, בתחילת דרכם, במטרה להכניסם בצורה 
נבונה לשוק העבודה כיוצרים. 

הכרות/התמודדות עם המציאות בארץ והפער הקיים בין ישראל לחו״ל, במטרה •
לצמצם את הפער ולקדם יצירה קרקסית ישראלית פורצת דרך ברמה עולמית. 

פיתוח ויצירת רעיונות ואמצעים להמשך וקידום יצירה מקצועית כתובה בתחום •
הקרקס העכשווי, של יוצרים ישראליים בארץ ובעולם. 

יצירת קשרים בתחום הקרקס העכשווי ומעבר לו.•
קידום העשרה הדדית ושיתופי פעולה.•
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תחומי ההתמחות:

הקורס הינו הוליסטי, כללי ואקסקלוסיבי.
הוליסטי וכללי, כיון שיעסוק בכל תחומי היצירה כמו גם אלה הנושקים לה: כתיבת מופע, 

הפקה, תכנית עבודה וחזרות, בנית תקציב, הגשת בקשות תמיכה, עבודה עם מדיות נוספות 
מעבר לאמנויות הקרקס, יח״צ, פרסום ושיווק.

יחד עם זאת, עיקר העבודה תתרכז בתהליך היצירה עצמו:

כתיבה, בימוי, דרמטורגיה ופרשנות באמנויות קרקס ובשפות הביטוי של הקרקס 
העכשווי.

אקסקלוסיבי, כי הוא מיועד למספר מצומצם מאוד של יוצרים נבחרים.
יוצרים אלה יקבלו ייעוץ, הכוונה, תמיכה, עידוד, אהבה, חיבוק, איכפתיות, יושרה. מחוייבות 

לתהליך על כל המשתמע ממנו, מחוייבות לאמנות הקרקס, למקצוע, מחוייבות לאמנים יוצרים 
בתחום, שיצירה והתפתחות מקצועית היא בנפשם, מחוייבות לאיכות, למחקר, לפיתוח יצירה 

מקורית עכשווית בישראל… ועוד הרבה מעבר, שנדיר למצוא במחוזותינו.

מבנה הקורס בקוים כלליים:
קורס ההתמחות מונחה  ע"י אורית נבו, בליווי אישי לכל אחד ואחת או קבוצה מהיוצרים •

ויצירתם. 
בשיתוף עם, קבוצת אנשי מקצוע נבחרים ומוכרים בתחום בארץ ובעולם. יוגי דקל - השלמות 
טכניות במיומנויות אויריות, ריגינג, יעקב סליב - תאורה לקרקס, ערן שפירא - וידיאו וקרקס, 

ליאן סילברמן - צילום קרקס, בועז יכין - תפאורה ובנית אלמנטים לקרקס ועוד.
משך הקורס: אמצע פברואר 2017- סוף אפריל 2017  + שבועיים הכנה להופעה מול קהל.•

תאריך יעד משוער להתחלה: 12/2/17
מפגשים קבועים מראש, פעמיים בשבוע עם אורית, שאר המשתתפים בקורס, והמנחים •

הנוספים. 
מפגשים אישיים לחזרות ו/או התייעצויות עם אורית, בתיאום מראש לכל אמן/ית, או קבוצה  •

שתיבחר להשתתף בקורס. ליווי אישי לכל אחד ואחת מהמשתתפים בכל דרך וצורה אפשרית.
הקורס יתקיים בחדרה, בדוג׳ו דרך האמנויות החופשיות ובביתה של אורית נבו.•
במהלך המיפגשים יציגו המשתתפים את הפרוייקטים עליהם הם מבקשים לעבוד, תיעשה •

עבודת מחקר מעשית, דיונים, הרצאות, הצעות והכוונה לקידום היצירה.
במהלך העבודה יחשפו המשתתפים לשיטות עבודה שונות בתחומי אמנויות הקרקס – •

כתיבה, כמו גם עבודה והכשרה מעשית, והתנסות בתהליך בימוי לתחומי המיומנויות השונים 
בהם הם עוסקים.

בנוסף, נלמד וניצור את הכלים הדרושים להובלת תהליך יצירה מתחילתו ועד סופו מעבר •
ליצירה עצמה.
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זוהי הזדמנות נדירה להיכנס לעולם הקרקס העכשווי המקצועי בארץ, להכיר, 
לפגוש, להבין איך דברים עובדים וליצור קשרים מקצועיים חדשים בהווה ובעתיד.

תנאי סף למועמדות:
יוצרים צעירים שזו יצירתם הראשונה או השניה1.
אמנים אינדיווידואליים, העוסקים ביצירה של פרויקט בתחום הקרקס העכשווי אישי או 2.

קבוצתי.
ההכשרה מיועדת לאמני קרקס שסיימו בתי ספר לקרקס או לא. (אין חובת הכשרה בית 3.

סיפרית קודמת)
הרמה הטכנית בתחום המיומנות בה מתמחים האמנים היא גבוהה (נידרש לשלוח לינק 4.

לוידאו בנושא)
מעבר למיומנות הקרקסית יש לאמן עוד מיומנויות במה נוספות (יש לפרט מה הן ואם יש 5.

לינק לוידיאו ו/או הקלטות להעביר לינק)
על האמנים להיות בעלי ניסיון בימתי של עבודה מול קהל בן למעלה משנה.6.
אמנים שלפחות במהלך השנה הקרובה מתכננים לחיות בישראל ולעבוד בה ויחד עם 7.

זאת יש להם תכניות להופיע גם בזירה הבינלאומית.
על המועמד/דת להיות מעונינים בפיתוח תחום הכתיבה והבימוי של קרקס עכשווי.8.
שפות: עיברית, אנגלית – חובה.9.

זמינות מלאה במהלך תאריכי היעד והתחייבות להתפנות עבורם במידה ותיבחרו.10.
תכונות שעשויות לעזור בבחירת המועמדים/דות:

אנשים חרוצים, יצירתיים שידיים שחורות, נשיאת ציוד, ברזלים וריגינג לא מפחידים אותם, 
נדיבים ומפרגנים לאמנים אחרים.

המועמדים יבחרו עפ”י פרויקט יצירה בתהליך או בהתהוות שיגישו ולפי העקרונות 
המנחים  הבאים:

1.     יחודיות הפרויקט המוגש – חדשנות ומקוריות

2.     בהירות ורלוונטיות – בהגשה ובדרך שבה מתוכנן הפרויקט להיות מוצג מול קהל  

3.     מקצוענות המגיש באמנויות הקרקס, איכות הופעה – טכנית, איכות תנועתית ואחרת, 
נוכחות בימתית וכו'

4.     סקרנות ומוכנות לעבודת פיתוח, יכולת אירגונית ופניות לעבודה בתהליך, היכולת 
להביא את הפרויקט לכדי מימוש.
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תהליך ההגשה:
1.     על המועמדים/ות להגיש פרויקט יצירה בתחום הקרקס העכשווי (בלבד), יצירה 

בתהליך, או יצירה בהתהוות. שפת הגשה –עיברית ואנגלית – כיון שהחומרים יועברו 
לוועדת קריאה אמנותית דוברת אנגלית בתהליך הבחירה.

oritnevo@icloud.com   :הפרויקטים יוגשו בעיברית ובאנגלית, במייל לכתובת
עד תאריך ה 21/1/17 בחצות. וזאת במסמך  PDF מסודר.

לא תתקבלנה הגשות שלא יוגשו במועד.

תוכן ההגשה:
שם, נושא היצירה, תקציר התוכן והמהלך הדרמטי של היצירה. מקסימום באורך של עמוד •

.A4

מיומנויות הקרקס הכלולות ביצירה ומדיות/אמצעי יצירה נוספים במידה ויש כאלה ודרכי •
השימוש המתוכננות באמצעים אלה למימוש הרעיון היצירתי.

שם וקו"ח של היוצר/ת המועמד/ת להשתתף בקורס ותפקידו במסגרת היצירה + פרטי •
התקשרות מדוייקים ומעודכנים. 

שמות המשתתפים הנוספים הידועים בשלב זה. פירוט צוות ותפקידיו של השותפים •
ליצירה, ברמה הטכנית, תאורה, סאונד, תפאורה, תלבושות – מדיות נוספות – במידה 

ויש כאלה.
תקציב במידה וקיים.•
טקסט באורך מקסימאלי של עמוד A4 בו מפרט/ת האמן/נית היוצר/ת את הנקודות הבאות •

– לפי סדר זה:
ה"אני מאמין" שלו/ה בתחום הקרקס העכשווי ויצירה קרקסית עכשווית ואיך זה בא לידי •

מימוש בחייו/ה היצירתיים כיום. עם דגש, במידת האפשר, לגבי מחשבות על כתיבה לקרקס 
ודרמטורגיה קרקסית. מה השאיפות שלו/ה בתחום הכתיבה והבימוי לקרקס עכשווי, אם יש 

כאלה, מעבר להיותו/ה אמן/נית יוצר/ת מבצע/ת.
באיזה אופן ואיך הוא/היא רואה עצמו/ה מתאים/מה ויכול/ה לתרום לשאר המשתתפים בקורס.•
באיזה אופן הוא/היא חושב/ת שפרויקט כזה יקדם את פעילותו/ה היצירתית בפועל ובעיקר •

במסגרת המרחב של עולם הקרקס הישראלי – בתוכו הוא/היא יוצר/ת.
תמונות, ובעיקר קטעי וידיאו של עבודות קודמות או חלקי חזרות בהקשר של היצירה  •

הנוכחית (בלינקים – אם אפשר).
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מספר המשתתפים בקורס מוגבל לעד חמישה משתתפים בתשלום בלבד. 
זאת על מנת לספק את היחס האקסקלוסיבי הנדון.

מדובר על השתתפות כוללת בשיעורים ובהרצאות של המשתתפים הנבחרים לקורס. 
אלה הם מובילי פרויקט אמנותי לכל דבר ועשויים לייצג קבוצה גדולה יותר של אמנים מופיעים 

ומבצעים במסגרת יצירה.
כמובן שאם מדובר בקבוצה שעובדת בפועל, זמני החזרות בסטודיו, יאפשרו השתתפות שאר 

הקבוצה. 
אולם, המשתתף/פת בכל מפגשי הקורס, הוא/ היא מוביל/ת הפרויקט, של אותה קבוצה ומייצג 

אותה מול המנחים לכל דבר וענין. לא תינתן הנחיה לאמנים נוספים מלבד הערות בזמן חזרות, 
אם יהיה צורך בכך.

מתוך הפרויקטים שיוגשו והאמנים שיגישו מועמדות, יבחרו מספר יוצרים שיוזמנו למיפגש 
היכרות עם  אורית בחדרה. את הפרויקטים קוראים, אורית וצוות אמנותי בינלאומי.

מתוך המרואיינים יבחרו בין שלושה לחמישה פרויקטים לליווי.
תאריכים מדוייקים לפגישות יתוקשרו בהמשך להגשת הקול הקורא ולפי סדר ההגשה 

הכרונולוגי. 
כלומר כל הקודם זוכה!

בהצלחה,

אורית
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