המלצה על מופע או מפגש
שם המופע/מפגש :קומיקזה – כל הקודם צוחק תאריך הצפייה12/6/18 :
מיקום הצפייה :אולם המופעים ביה״ס
מפיק :תיאטרון בסלון
המופע נצפה במלואו :כן  /לא )סמן(
הצפייה התקיימה בפני תלמידים :כן  /לא )סמן(
גיל התלמידים שצפו במופע :ח-ט
האם ישנה התאמה בין המופע לגיל התלמידים : :כן  /לא )סמן(
מאשר שהמופע /מפגש משתייך לתחום אומנות ספציפי:

תיאטרון

המופע  /מפגש מתאים ל :אירוע שיא  /פעילות הפגתית  /נושא לימודי )סמן(
במופע  /מפגש יכולים לצפות בו זמנית עד  300תלמידים
חווה דעתך על המופע  /מפגש .השתמש בכל הכלים העומדים לרשותך ונמק:
קומיקזה אצלנו כבר  7שנים ,וחוזרים שוב בכל שנה .מופע אינטליגנטי ,מצחיק ,יצירתי
ומהנה המשלב הסבר על עולם היצירה והתיאטרון ,יחד עם יכולות קומיות אדירות של
השחקנים ,הן במשחק והן במוזיקליות .התחושה לקהל הילדים ,היא שהכל קליל והמופע
מבוצע בצורה מקסימה ,מבלי להתאמץ ולהתיילד ,דבר שמדהים את הקהל הצופה וגורם
לו להבין שהכל אפשרי והכל בידיים שלהם )השראה אדירה לעולם הלימודים והחיים( .
התלמידים חווים חוויות קרובות לעולמם ,מה שגורם להם ליהנות שבעתיים.
השחקנים המוכשרים  -רונן הרשקוביץ ואיציק לילך ,מצליחים "להוציא" מהתלמידים
יכולות משחקיות ויצירתיות ,שלעיתים הם עצמם לא ידעו שיש בהם.
אין ספק שקומיקזה הוא מהמופעים היותר מוצלחים ואינטליגנטיים הקיימים "בשוק",
וראיתי המון מופעים לאורך שנים
פרטי הממליץ:
שם מלא :דורית פוקס תפקיד :רכזת חברתית – רוגוזין ב׳ – קריית אתא
יישוב :קריית אתא

טלפון 054-303-0717 :דוא״לdoritfux@yahoo.com

הצהרת הממליץ
הריני מצהיר ומאשר כי:
• המלצתי ,לרבות פרטי האישיים ,יפורסמו באתר סל תרבות ארצי ,באמצעות
העלאתם לאתר ,על ידי האמן/מפיק ,מגיש הבקשה למסלול ההיצע הנוסף.
• המלצתי תקפה ל 3 -שנים ממועד פרסומה באתר סל תרבות ארצי.
• במהלך תקופה זו ,יהא רשאי כל גורם ,לוודא נכונות ואמיתות ,הכתוב בהמלצה.
• ידוע לי כי להמלצתי משקל רב בביצוע בחירת הרפרטואר לתלמידי בתי הספר בארץ.
• אין לי ולא היה לי כל קשר עם מפיק ההצגה ו/או עם כל בעל עניין אחר במופע/מפגש
שלגביו ניתנה המלצתי ,לרבות עובדי סל תרבות ארצי.

•
•

צפיתי צפייה רציפה במופע המומלץ על ידי.
האמור בהמלצתי זו אמת והינו מבוסס על ניסיוני המקצועי וידיעותיי האישיות.
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תאריך

דורית פוקס
חתימת הממליץ

