קול קורא' :יש מאין' – שבוע המחול היהודי
י'ז-כ'א כסלו תשפ"ג11-15.12.2022 ,

'יש מאין'-

'שבוע המחול היהודי' מבית היוצר של 'הללו' ביה"ס למחול בניגון יהודי ,מזמין להקות מחול מקצועיות
ויוצרות עצמאיות להגיש הצעות ליצירות אשר יופיעו במהלכו.

'שבוע המחול היהודי',מביא אתו בשורה חדשנית ופורצת דרך בתחום המחול בציבור החרדי .בשאיפה לתת מענה
לאמניות מחול המתמודדות עם מחסור בבמה ראויה להצגת שפע של יצירה .פלטפורמה זו מהווה הזדמנות להביא אל
קידמת הבמה החרדית מחול איכותי ברמה המקצועית הגבוהה ביותר וחושפת את נשות המגזר לעולם אומנותי ,רוחני
חדש ומכונן.
ברוח התקופה הנוכחית,תכנית שבוע המחול היהודי תעסוק השנה בנושאים הקשורים בחוויות מוארות ,במהותו של הצד
המואר ובכל אשר יוצא מהשורש אור .מוזמנות להביא את נקודת מבטכן.
**תינתן עדיפות ליצירות שיתכתבו עם נושאים אלו ולהפקות מקוריות וחדשות (הצגות בכורה).

מוזמנות להגיש מועמדותן יוצרות במחול המקיימות את סך התנאים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5

יוצרות מקצועיות ובוגרות ( מגיל  18ומעלה).
יוצרות מהמגזר החרדי.
היצירה תתאים לרמה מקצועית ואמנותית גבוהה ,בהתאם להחלטת צוות ההיגוי של 'שבוע המחול היהודי'.
היצירה תתאים לאופי הציבור החרדי בהתייחסות ללבוש צנוע ,1לבחירות המוסיקליות ,2לתוכן ולמסרים.
(המופעים הינם לנשים בלבד).
אורך היצירה המינימאלי ליוצרות עצמאיות הינו  12דק' ,ללהקות מחול אורך יצירה שבין  20-45דק' .

במסגרת 'שבוע המחול היהודי' ,יתקיים השנה פרויקט ייחודי 'חממת אמניות' ליוצרות עצמאיות .מסגרת זו תעניק
ליוצרות חניכה ,ליווי שיווקי ,ליווי וייעוץ אמנותי .מרחב המאפשר שיח ומחקר לאורך כל תהליך היצירה ועד למופע.
מסגרת הליווי האמנותי כ 3-5-שעות חודשיות :ימי שישי בין השעות  9:00-14:00ו/או בימי שלישי בין השעות 20:00-22:00
ההשתתפות בה ליוצרות עצמאיות הינה חובה.

בהגשה יש לכלול:
 .1קורות חיים מקצועיים.
 .2קישורים ליצירות קודמות ולסקיצות מהיצירה המוצעת.
 .3תיאור מפורט של הפרויקט המוצע ,שמטרתו להבהיר את יצירתכן ומה מעניין אתכן ( דימויים ,מחשבות,
מהלך חקירה ושאלות עומק של היצירה).
את ההצעות יש לשלוח בקובץ וורד אחד מרוכז למייל5yeshme@gmail.com :

מועד אחרון להגשה :ל' ניסן 1.5.2022 -
ליוצרות עצמאיות בלבד ,תהליך הקבלה ייעשה בשני שלבים.
יוצרות אשר תתקבלנה בשלב הראשון ,תוזמנה לפרזנטציה בה יציגו כ 5 -דק' לפחות מהיצירה המוצעת.
הפרזנטציות יתקיימו ביום שישי  13.05בשעות הבוקר ואו ימי שלישי  17.05בין השעות20:00-21:30 :
בסטודיו 'הללו' ברח' יעקב אליאב  3גבעת שאול.
*הזכות לשינויים שמורה להנהלת שבוע המחול היהודי.

יוזמה וניהול :הגב' חיה שלמה – מנהלת בית הספר למחול 'הללו'.
ניהול וליווי אמנותי :טלי עופרי – יוצרת ,מלמדת וחוקרת תנועה .בוגרת תואר  B.Danceבמחול ותואר  M.Musבהתמחות
בכוריאוגרפיה ,מטעם האקדמיה למוסיקה ומחול בי-ם.
הפקה :שרה טייב
לשאלות ופרטים נוספים ,ניתן לפנות לכתובת המייל 5yeshme@gmail.com :
1לבוש :חולצה שלמה – מחשוף סגור ,שרוול המכסה את המרפק ,מכנסי אלאדין  /שוק ועליהם חצאית או שמלה המכסים את הברך.
 2מוסיקה  :יש להשתמש במוסיקה יהודית או אינסטרומנטלית (ללא מילים).

