הצטרפות סטודיו אלמנט לתכנית האקדמיה האמריקאית לבלט ולמופעי פרסי הביצוע
צוות סטודיו אלמנט גאה לבשר על הצטרפות הסטודיו למערך המחול של האקדמיה האמריקאית לבלט.
(.)AAB- AMERICAN ACADEMY OF BALLET
זהו כבוד גדול ומרגש להיות חלק מעולם המחול העולמי ולעמוד יחד יד ביד עם בתי ספר למחול מהשורה הראשונה מכל
רחבי העולם.
במסגרת שיתוף הפעולה עם האקדמיה האמריקאית לבלט שבניו-יורק ,אנו פותחים באלמנט את תכנית ה PA-
 Performance Awardsאשר נותנת תעודה בינלאומית ומדליה לכל רקדנ/ית שניגשים למופעי פרסי הביצוע.
כמיטב המסורת של סטודיו אלמנט ,אנו ממשיכים בשאיפתנו המתמדת למצוינות והעצמת רקדני הסטודיו .אנו ממליצים
בחום לכל רקדננו לגשת לתכנית של האקדמיה האמריקאית לבלט ומאמינים כי צפויה לנו דרך עשירה ומרתקת יחד.
תכנית AWARDS PERFORMANCE -של ה AAB-נבנתה על ידי מנהלת האקדמיה האמריקאית לבלט בניו-יורק ,הגב' מניון
פורמן ז"ל .התכנית פונה לרקדנים בגילאי  5עד  18ובנויה מקומפוזיציות (אוסף תרגילים) המחולקותל 12-שלבים .החלוקה
הינה על פי שלבי הלימוד ורמת התקדמות הרקדן כך ,שמורכבות הקומפוזיציות עולה משלב לשלב .קומפוזיציות אלו מלוות
את הרקדן מצעדיו הקלאסיים הראשונים ועד לביצוע רפרטואר עשיר ממיטב יצירות הבלט הקלאסי לדורותיו .בכל שלב
אליו ניגש הרקדנים,הם נדרשים להציג מבחר תרגילים המבוצעים בזוג או רביעייה וכן בריקוד "סולו".
במהלך שיעורי הבלט הקלאסי בסטודיו אלמנט בשנה"ל הבאה ,ישולב סיליבוס התכנית של האקדמיה בנוסף לחומרי
הלימוד השנתיים .בשיעורים יילמד כל החומר הנדרש למופע ,לפי השלב הרלוונטי .בהתאם לכך ,תינתן לרקדנים
האפשרות לבחור אם ברצונם לגשת למופעי פרסי הביצוע.
צוות הקלאסי של סטודיו אלמנט ,בראשו עומדת מנהלת הסטודיו ,הגב' ניבי ברקאי ,ילווה באופן אישי את כל
הרקדנים הניגשים לתכנית עד למופע אשר יתקיים במהלך חודש פברואר (.2018בשיעורים פרטניים שיתקיימו לרוב
בימי שישי).
תכנית זו ,מתקיימת במתכונת של מופע חגיגי מול קהל הורים וחברים ,וגולת הכותרת הינה נוכחותו של נציג מהAAB-
המגיע במיוחד מניו-יורק לכבוד המאורע .בסוף המופע מתקיים טקס חגיגי ,בו הנציג מה AAB-מעניק לכל משתתף תעודה
ומדליה כהכרה עבור הישגיו .רקדנים שיקבלו מדליית זהב +יקבלו מלגה לקורס הקיץ של ה AAB-בניו-יורק.
השנה ,לראשונה בישראל מתקיים בסמינר הקיבוצים קורס קיץ של האקדמיה האמריקאית .ותלמידים שקיבלו מלגות לניו
יורק יכולם לממשם גם בקורס בארץ.
חשוב לציין ,כי התכנית מיושמת בדרך זו במדינות רבות ברחבי העולם ונוחלת הצלחה רבה בקרב בתי הספר למחול
ולהקות מחול בעולם.
לטעמי התכנית לבלט של האקדמיה האמריקאית היא התכנית הטובה ביותר שאני יכולה להביא לרקדנים שלי משום שכולם חשים את תחושת
ההצלחה והסיפוק העצמי מההשגים אליהם הגיעו וכל החוויה מהולה במקצועיות ושאיפה למצויינות(.ניבי ברקאי מנהלת הסטודיו)

עלות השתתפות שנתית לרקדנ/ית הלוקחת חלק בתכנית הינה  ₪ 450לכל השנה ,ניתן לחלק לתשלומים כמספר
התשלומים החודשיים.
בברכת חופשה נעימה,
צוות

סטודיו

אלמנט

