
 
   

 

 2021ינואר  18
 
 

 שלום לכולכם תלמידים, מוסיקאים צעירים, נגני כלי קשת יקרים,
 

  בקשת אילון! יהווירטואל האביבאנו שמחים לפתוח את ההרשמה לסמינר 
 

 ויכלול את הפעילויות: onlineהסמינר יתקיים 
 שיעורים אישיים 

 משתתפי הסמינר לקהלשיעורים פתוחים 
 זוכה פרס ישראל, יחזקאל בראון ,אירוע לכבודו של המלחין הישראלי

 באנסמבל גדולנגינה קונצרט סיום הכולל 
 ועוד... 

 
 במרץ 18 –וסיומו ביום חמישי ה  במרץ 7 –ה  ראשוןתחילת הסמינר ביום 

  0081:בשעה  במרץ 18ה  חמישייתקיים ביום  קונצרט הסיום
 

, גיא פיגר, סופי פיקובסקי, מילה פלדמןאני שנרך, יצחק רשקובסקי, : המורים שינחו את תלמידי הכינור יהיו

  וחיים טאוב. סבטלנה סימנובסקי רועי שילוח, לנה מזור, 

 .מיכל קורמן -ואת כיתת הצ'לו תנחה טלי קרביץ את כיתת הוויולה תנחה הפעם 

 

 

 שימו לב להנחיות נוספות ולפרטים לידיעתכם: 
 
 https://goo.gl/e8injV :ניתן להירשם דרך אתר קשת אילון .1

 

 מספר המקומות מוגבל מאוד!  .2021בפברואר  11ההרשמה מסתיימת בתאריך  .2
 

 .שנים 4לפחות הסמינר מיועד לנגנים המנגנים  .3
 

  כולל פרטי רפרטואר ותשלום.יתקבלו לסמינר רק מי ששלחו טפסים מלאים,  .4
 

מייל לסהר שישלח את המלצתו ב ההשתתפות בסמינר מחייבת את אישור המורה המקומי .5
 sahar@kesheteilon.org.il  

 
 בשיעורים האישיים יש להביא יצירה שאתם עובדים עליה עכשיו, דהיינו, לא יצירה חדשה!  .6

 
בחשבון שאין אפשרות לשלב פסנתר בשיעור הזום, גם אם היצירה כתובה עם ליווי. קחו  -ליווי פסנתר  .7

 אבל לא הכרחי. לבחור יצירה/ות ללא ליווי )סולו( מומלץ 
 

. לאחר שתירגלתם וכן קישור לליווי הפסנתר םכישירות אלישלחו ייהתווים לנגינה המשותפת באנסמבל  .8
 ההנחיות הבאות: לפי עצמכם )הקלטה ביתית( להקליט את  מתבקשיםאתם  -את נגינת התפקיד היטב 

 צילום רוחבי( להעמיד את הנייד/טאבלט במצב מאוזן( 

 לא לעמוד עם הגב לחלון 

  קצב הליווי באוזנייה()לשמוע את אליכם שנשלח הפסנתר לנגן לפי ליווי 

 לשלוח לסהר את ההקלטה במייל 

https://goo.gl/e8injV
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 אנא פנו אלינו בהקדם! –אם לא קבלתם תווים מסיבה כלשהיא  .9

 
אנחנו זקוקים להקלטות איכותיות )בלבד( של יצירות לקראת קונצרט  -לנרשמים לסמינרחשוב ביותר:   .10

קונצרט. יש תוכנית הלהקלטות של תלמידים נבחר את המתאימות ביותר את ההסיום. לאחר שנקבל 
 sahar@kesheteilon.org.ilלמייל:   במרץ 14לשלוח את ההקלטה עד ה 

 
 
 
                                                                               

 לתלמיד  ₪ 200 יהסמינר הווירטואלעלות  .11
 

עדיפויות למורה(. ננסה  2לפחות לעבוד )יש לרשום  תרצוניתן לציין בטופס ההרשמה עם מי מהמורים   .12
  אנא גלו הבנה בנושא זה!מסגרת המגבלות. הבקשות בלמלא את 

 
עשה יוהצ'לו יהיו מוגבלות במספר התלמידים. ההרשמה לכיתות אלה ת הכיתות הוויולשימו לב:  .13

 בתיאום עם סהר.
 

 

  
 בקרוב!להתראות 
 

 קשת אילוןרכזת הסמינרים, סהר וורת', 
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