תיאטרון הקרון מציג:

"שק של סיפורים"
קורס המשך בתיאטרון סיפור
יצירת הסיפור שלי  -סיפור בהשראת זיכרון ילדות שמתחבא בין קפלי הזמן
בואו להתנסות בכתיבה ,מחיקה ,ותפירת סיפור לפי מידה.
נבחר חומרים ,טקסטורות ,צורות וצבעים שקשורים לזיכרון שלנו
ושבאמצעותם נספר את הסיפור  -הסיפור שלי.
לבעלי/ות רקע בתיאטרון סיפור
הנחייה אמנותית :גליה שומר

בין הנושאים הנלמדים בקורס:


כיצד לעבד חומרים אישיים באופן ייחודי ויצירתי ?



איך הופכים חפצים ,בובות וחומרים לדמויות בסיפור?



איך ילדים ממציאים ומספרים סיפורים?



איך מספרים סיפור שמעניין ילדים



כיצד לעבד סיפור לשפת תיאטרון סיפור?



כיצד הופכים סיפור לפנטסטי?



כיצד מספרים זיכרון לילדים?

למי מתאים הקורס?
הקורס מיועד לבעלי/ות רקע באמנות תיאטרון הסיפור :מספרי/רות סיפורים שמעוניינים/ות
לשכלל את אמנותם ,בוגרי/ות קורסי בסיס של תיאטרון סיפור שמעוניינים/ות להמשיך
לקורס המשך ולרכוש כלים נוספים ,שחקנים ושחקניות  ,כותבים וכותבות ,צוותי חינוך בגן
ובבית הספר וכל מי שאמנות תיאטרון הסיפור בעלת ערך לעבודתו היומיומית עם ילדים.
מטרת הקורס:


למידה כיצד לעבד טקסט לשפת תיאטרון הסיפור



הכרות עם טכניקות שונות באמנות הסיפור



פיתוח סיפור אישי *



פיתוח דמות המספר
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*הקורס אינו מציע בניית מופע באורך מלא
תנאי קבלה:


הקורס מיועד לכל מי שיש לו/ה רקע בתיאטרון /תיאטרון סיפור:



לבוגרי קורסי יסוד של אמנות תיאטרון הסיפור



למספרי סיפורים בספריות ,בגני הילדים ,במרכזים הקהילתיים שמבקשים לדייק
את עבודתם ולשכלל את הכלים שברשותם



לכל העוסקים בהוראת דרמה ,דרמה תרפיה ותיאטרון בבתי הספר

תנאי תשלום:
עלות הקורס₪ 2750 :
דמי הרשמה | ₪ 100 :ישולמו מראש בהרשמה טלפונית
ניתן לחלק ל 3-תשלומים ללא ריבית בצ'קים או באשראי קרדיט.
תנאי ביטול
ניתן לבטל הרשמה עד לאחר השיעור הראשון ולקבל החזר תשלום (למעט דמי ההרשמה
והעלות היחסית של השיעור) .ביטול לאחר מכן אינו זכאי להחזר תשלום.
תדירות:
 14מפגשים אחת לשבוע ,ימי א' בין השעות  , 16:30-19:30החל מ  14במרץ 2021
תאריכי הקורס מפורטים בהמשך
מקום המפגשים:
תיאטרון הקרון ,גן הפעמון ירושלים
לפרטים והרשמה:
דנה dana@traintheatert.co.il


נא לציין שם מלא ומספר טלפון

למפגש הראשון ב  14.3.21יש להביא:
.1
.2

תמונה שלי כילד/ה
חומר שהמגע שלו מזכיר לי ש...
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מועדי המפגשים:
 14מפגשים בימי ראשון אחת לשבוע בין השעות 16:30-19:30
שימו לב  -ביום ראשון ה  - 28.3.21חוה"מ פסח  -לא יתקיים מפגש
ביום ראשון ה  - 16.5.21ערב שבועות  -לא יתקיים מפגש
בימי ראשון ה  25.04וה  6.06יתקיימו מפגשים ארוכים יותר!
14.03.21 .1
21.03.21 .2
04.04.21 .3
11.04.21 .4
18.04.21 .5
 - 25.04.21 .6מפגש ארוך יותר עד השעה 21:00
02.05.21 .7
09.05.21 .8
23.05.21 .9
30.05.21 .10
 - 06.06.21 .11מפגש ארוך יותר עד השעה 21:00
13.06.21 .12
 - 20.6.21 .13מפגש סיום ארוך יותר
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