
  

  

  קורס: 

  לכבוש את הבמה!

  חכמת הקול – תמי קציןעם 

  

  שלום לך

  מעניין אותך. לכבוש את הבמה!אני שמחה שהקורס 

  

  בקורס? מקבליםמה 

  על הגשת השירים בהופעה על הבמה. שליטה מלאה ךשיתנו למעשיים כלים 

 האמירהמה ולזהות רוצים בכל שיר, ש האווירה לזהות וליצור את כלים 

 .ךהמיוחדת של

  ךמשפיע על האמירה שלשל שיר (פופ, רוק וכו') איך הסגנון המוסיקלי. 

 ברור מכל שיר. סיפורשל השיר וליצור  טקסטיך לעבוד עם הא  

 לנוע בחופשיות  נוכח במלואו בהופעה, הגוףלהרגיש את  פיתוח היכולת

בזמן  !)ך(ושל ולהשתמש במחוות גוף טבעיות כדי להעצים את החוויה של הקהל

  (ולא מדובר כאן על ריקוד!). ההופעה

 לבלוט מעל   שאפשר, כך /הולא רק טוב המעול /יתפרפורמר איך להיות

 להמונים שנמצאים כיום בשוק.

  

  :קורסנושאי ה

 חימום קולי עם הסברים לגבי טכניקה נכונה בסיסית. 

 לשחרור רגשי  שמטרתם להביא את הזמרים תיאטרוןעולם ההלקוחים מ םתרגילי

  להבנת הנושא ולהתנסות אישית. ופיזי

  בניית סיפור השיר בצורה סובייקטיבית.ולת אמירה אישילעבודה על הטקסט 

 התאמת הסולם לקול ולאופי השיר, בחירת טמפו  – עבודה מוזיקלית על השיר

 .מתאים

  על הבמה. טבעית ומודעת פוקוס מנטלי ורגשי, תנועה –עבודה על נוכחות בימתית 



  .תהליך העבודה הוא אישי מול הקבוצה 

  

   פרויקט סיום:

  שיר עליו עבד בכיתה ואותו יגיש בצורה אישית.את הר ישיר מופע מול קהל בו כל זמ

  

  מי אני? 

   .תמי קצין מורה, מרצה ומנחת סדנאות בנושאי פיתוח קול והגשת שירים

 מלמדת קורס ביצוע משירי מחזמר שנים רבות ב"רימון". 

  להוראת פיתוח הקול. – מחברת הספר "ארגז הכלים של המורה לפיתוח קול"

  מלמדת שנים רבות בבי"ס למוסיקה "רימון". 

  

  הקורס:ותקופת אורך 

  .חודשים 3עות כל אחד, פעם בשבוע, במשך ש 3מפגשים של  12 יהיו

    ).19:00-22:00בשעות הערב ( שניהקורס יתקיים בימי 

תהיה חופשת אחת  .2016ויסתיים בסוף ינואר  2015הקורס יתחיל בתחילת נובמבר 

  בחנוכה. 

  

   המקום

  ).2, בחדר "סקונדה" (קומה 2המשכן לאמנויות הבמה ברעננה, רח' הפלמ"ח 

  

  :המחיר

  ₪).  2200(סה"כ  X 3לחודש ₪  733

  ₪).  X 3 )2040₪  680המחיר יהיה  2015 באוקטובר 26בהרשמה מוקדמת, עד 

  

  .vocalwisdom@gmail.comtamikלהרשמה: 

   מספר המקומות מוגבל!

ואודיע לאן לשלוח צ'ק  טלפוניתאו להתקשר כדי לשמור את מקומכם יש לשלוח לי מייל 

  ראשון או הפקדה בנקאית.

  

  !ךתוללמד אאשמח 

  054-5703631 תמי


