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קטלוג תכנים תרבות מונגשת :הרצאות ,סדנאות ומופעים.
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קהל יעד

תכנים למבוגרים ונוער

הערות

מופע  -טריו Diversity
1

מסע מוסיקלי  -אוטוביוגרפי רב קולי וכלי של רוני גינוסר,
רינת אבישר ויורם לכיש שמסלול חייהם הביא אותם
להתמודד עם מגבלה.
אורחת מיוחדת :גיל רובין ,אמנית עם שיתוק מוחין
המנגנת על גיטרת ארקנה.

נוער ,צעירים
ומבוגרים

*כמות משתתפים לא מוגבלת ,
בהתאם להגבלות
*פעילות לשינוי עמדות וקבלת השונה

המחיר כולל הגברה עד  250איש

מופע  -קשת שקופה
 2מופע מוסיקלי סוחף ומרגש של האמנית רוני גינוסר,
זמרת ויוצרת על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה.

כל המשפחה

איתמר ופקידי הקבלה
הרכב בועט  ,בלוזי של איתמר בק ,זמר אמן ורקדן עם
 4.שיתוק מוחין  4 .מוזיקאים ואיתמר אחד במסיבה
משפחתית שהופכת להופעה ספונטנית וחיה עם קצת
ליכלוך מהדלתה וחשמל משיקגו.

מבוגרים.

הגברה לפי מפרט

איך עיוור נוהג
גידי אהרונוביץ חלילן ומורה למוסיקה עיוור וחגי רז נגן
3.
ומפתח כלים מונגשים במופע משותף מלא הומור ,סיפור

מבוגרים

מרגש על קשיים והצלחה ומוסיקה טובה.
מלווה צילומים מרהיבים ,דוגמאות

הרצאה :לצאת מהשבלול
לירית שפר שמש אקטיביסטית חברתית כבדת שמיעה
 4.וראיה ,פעילה חברתית בתחום הנגישות וצלמת מספרת
על החיים בין ההתמודדות להצלחה ,אומנות ונגישות.
*כולל תמלול
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מבוגרים

והדגמות
*ניתן לקיים חי או בזום או במקביל.
*פעילות לשינוי עמדות וקבלת השונה

הרצאה :הזכות לחוות תרבות
רינת אבישר מנכ"לית עמותת תו המשווה בשיחה על
 5.תרבות מונגשת בארץ ובעולם ,כיצד מנגישים תרבות
לאנשים עם מוגבלויות ואיך משמשת תרבות להעלות
מודעות לקבלת השונה בחברה.

כולל סרטוני הדגמה מהארץ והעולם
נוער ומבוגרים

הרצאה  :אוטיזם קוסקוס ורוקנרול
 6.ד"ר מרדכי בן חמו מדבר על אוטיזם ,תקשורת וכל מה
שביניהם  ,שיח פתוח וישיר עם הקהל בסיום.

מבוגרים

ואירוח אמנים עם מוגבלות שיתנו
טעימה מכשרונם

*ניתן לקיים חי או בזום או במקביל.
*פעילות לשינוי עמדות וקבלת השונה

מפגש חוויתי  -תראו אותי  -דור מיוחדי העתיד
שלושה בני נוער מוכשרים חולקים באומץ את סיפור
 7.מגבלתם וכיצד הם ממנפים אותה .

נוער ומבוגרים

כל אחד יציג מכשרונו האמנותי ,בנגינה ומשחק,
המסרים שלו ומה הוא רוצה לשנות בעולם.
בסיום המפגש פאנל "סליחה על השאלה"
המסע של חיי  -ליהיא לפיד

נוער ומבוגרים

 8.מפגש מיוחד בו משתפת לפיד בחייה כאמא לילדה
מיוחדת ומאבקיה למען קבלת השונה.

גילאים

סדנאות והצגות לילדים ונוער
גיבורי העל שבתוכנו
מסע מרתק על התפתחות גיבורי העל מהספרות
09.
הקלאסית ועד למסכי הקולנוע בשילוב סרטונים ,קומיקס

ילדים גיל 6-10

)לא נדרש ידע קודם(
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*ניתן לקיים חי או בזום או במקביל.
*פעילות לשינוי עמדות וקבלת
השונה

ומשחקי תיאטרון.
דו רה מה? מפגש מוסיקלי ליצירה באמצעות צליל
 10.בניית כלים ונגינה אינטואיטיבית יחד ולחוד.

הערות

ילדים 21- 6

פעימת קצב הלב
11.
הופעה וסדנת תיפוף על תופי טאיקו יפניים

מגיל  4ומעלה

*מחיר לשני סבבים .
*עד  25משתתפים לסבב
12

 contact meסדנת תנועה ותקשורת מונגשת לילדים
נוער צעירים ומבוגרים עם ובלי מוגבלות

ילדים/נוער/
מבוגרים

**ניתן לערוך את הסדנה גם בערבית

*עד  12משתתפים
* נדרש חלל בינוני
*ניתן לקיים גם בזום
*עד  40משתתפים
**

חושים מומחשים
13

סדנת קימטיקה  ,צלילים ,מדע וכל מה שביניהם  -כולל
מנחה ושני נגנים ומופע אינטראקטיבי עם המשתתפים.
קליפ קצר

ילדים ונוער 6-21

היה היה פעם-תאטרון סיפור מומחז ומונגש
מגוון אגדות ,סיפורי ילדים וחגים באינטראקציה עם
הילדים והתאמה על פי לקויות

ילדים 3-10
נוער  /בוגרים

קשקוש מקושקש
מפגש עם הסופרת נוגה אלגום  -הצגה ושירים עם סדנת

*המפגש כולל חומרי היצירה
גילאי 4-10
*הספר זכה במקום הראשון במצעד
)אפשרות
להתאים פעילות הספרים של משרד החינוך ל 2020

משך  90דקות

14

15

יצירה על בסיס ספרה המצליח " קשקוש מקושקש".
קליפ קצר

*6ניתן לקיים חי או בזום או
בהשונה*שני סבבים  20בכל קבוצה
* .אפשרות למפגשי הרצאה
ואימפרוביזציה למבוגרים ונוער

לגילאים גדולים בכיתות א-ב

**ניתן לערוך את המופע גם בערבית.
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יותר נוער

*פעילות לשינוי עמדות וקבלת

ובוגרים(

השונה

כולל הגברה

16

הפיקניק של פרלה
הצגת פיקניק פרינג'ית משפחתית שמחה וססגוני עם
האחת והיחידה לימור צחייק .היא תשיר  ,תרקוד ,תצחיק
ותרגש את כולנו תחת עץ על הדשא.

לכל המשפחה

שש נקודות
איך כותבים הודעה בלי לראות ,איך הולכים עם מקל
נחייה ,האם לאימוג'י יש צליל?  -מפגש אינטראקטיבי עם
17

גידי אהרונוביץ מורה  ,חלילן ועיוור מלידה המשתף
בסיפורו האישי  .במפגשים יתנסו בחוויה של לקות ראייה

ילדים 8-12

ילכו עם מקל נחיה יכירו משחקי מחשב של עיוורים וישמעו
את סיפורו של לואי ברייל "שש אצבעות" בשילוב יצירה,
מוסיקה ושיח.

18

גיבורי העל שבתוכנו
מסע מרתק על התפתחות גיבורי העל מהספרות
הקלאסית ועד למסכי הקולנוע בשילוב סרטונים ,קומיקס
ומשחקי תיאטרון.

ילדים גיל 6-10

הכל התחיל בדינוזאור
19

מופע מוזיקלי לכל המשפחה
מופע מקורי מצחיק וקצבי על הופעה ביער שמתבטלת כי
הדינוזאור נעלם וכל החיות קוטרו הצפרדע  ,איגואנה
זמרת אופרה וקוף מסתורי מחפשים אותו.
חגי רז חלילן ויוצר במופע מקורי .קליפ קצר
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ילדים 3-8

קליפ קצר

עבור 10
משתתפים לכל

כל אחד יכול לנגן
21

היותר

סדנת הכרות עם כלי נגינה מונגש שפותח ע"י חברת
ארקנה בהשראת הגיטרה.

מיועד למגוון
גילאים

*כלי מותאם למוגבלות פיזיות קשה
ומוגבלות קוגניטיית.
**לאחר סדנת היכרות ניתן
להמשיך לפרוייקט  12מפגשים
ללימוד הכלי ליחידים וקבוצות.
ומשם ללימוד פרטני שנתי .
*פורמט היברידי זום בלבד.

מציירים בצלילים
סדנה דיגיטלית חוויתית ללימוד מונגש בתוכנת יצירת
22

מוסיקה .כתיבת מוסיקה באמצעות ציורים ,המחשת מונחי
יסוד במוסיקה ושיתוף קבוצתי בתוצרי הסדנה
המוסיקליים.

*עד  15משתתפים
גיל  7ומעלה

*דרישות טכניות :דפדפן כרום
ורמקולים במחשב.
*לא דרש כל ידע מוסיקלי או טכני
קודם
*על פי תפקוד וגיל נדרש ליווי
מבוגר

המחירון מאושר משרד התרבות ומוגש על ידו לספריות באמצעות חברת ניקוטייק
*משך כל ההרצאות הן כשעה  ,תמלול ,סימון והנגשה נוספת יתומחרו על פי דרישה
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תכנים
למבוגרים
ונוער
 .1טריו DIVERSITY
מסע מוסיקלי -אוטוביוגרפי רב קולי וכלי של שלושה מוזיקאים שמתמודדים עם מגבלה .שילוב מוסיקה מקורית
לצד גרסאות אישיות לשירים מוכרים ,פיוטים מהמקורות לצד עיבודים יצירתיים ליצירות קלאסיות יוצרים מופע
שמבטא את היופי שבמגוון ובשונות – כי באמנות
כל אחד ייחודי וגם שווה.
רוני גינוסר -זמרת ויוצרת על הספקטרום
האוטיסטי בתפקוד גבוה  -פסנתר ,יוקללה ולופר,
רינת אבישר  -קונטרבס ,מנדולינה וכלי הקשה
יורם לכיש  -אבוב ,שופר ,כלי נשיפה אתניים.
אורחת מיוחדת -גיל רובין ,נגנית עם שיתוק מוחין
על כלי נגינה מונגש arcana -

 .2רוני גינוסר  -במופע ״קשת שקופה״
רוני גינוסר זמרת בינלאומית ,על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה ,במופע
ייחודי ומרגש .מלווה את עצמה בפסנתר ,יוקללה ומיקרופון לופר המאפשר לה
לשיר במספר קולות .המופע כולל שירים מקוריים שכתבה וקאברים ייחודיים
לשירים ידועים בעברית ,אנגלית ,צרפתית ,ספרדית ואפילו הודית .דרך קשת
שקופה מאפשרת רוני למאזינים להציץ לעולמה המוסיקלי המופלא ולהבין ולו רק
במעט מה המשמעות של חיים בתוך בועה.
https://www.youtube.com/watch?v=3dUxS_ochXY
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 .3איך עיוור נוהג
החלילן והמוסיקאי העיוור גידי אהרונוביץ והמוזיקאי וממציא כלי נגינה מונגשים לאנשים עם
מוגבלות חגי רז במופע משותף .בהומור וכנות כובשת משתף גידי את הקהל בסיפורו
האישי המרגש .הוא מדבר על ההתמודדות עם העיוורון ומזמין את הקהל לדיאלוג עמו.
המופע ישלב מוסיקה טובה בשלל סיגנונות שיבצעו יחד גידי וחגי ,נגן ומלחין על מגוון
כלים שיציג ויספר על כלים שפיתח לאנשים עם לקות פיזית.
גידי הוא עיוור מלידה ,חלילן ,מורה למוסיקה בבית ספר יסודי ,בוגר תואר שני בהצטיינות
בחינוך ובמוסיקה ממכללת לוינסקי ומומחה בחקר תולדות המוסיקה וביצועים
קלאסיים.
חגי הוא מוזיקאי ומלחין ,מנגן ומופיע ,מנגיש כלי נגינה ,מורה לנגינה ויוצר ,הוציא את
אלבום שירי הילדים "הכל התחיל בדינוזאור"
https://www.youtube.com/watch?v=88gcEqz_1Xs
https://www.facebook.com/hagairazmusic/videos/2475853756012878

 .4לצאת מהשבלול
לירית שפיר שמש הפכה מילדה " לא ברורה" כבדת שמיעה וראיה לאמנית,
פעילה פוליטית מוניציפלית ,מחזיקת תיק הנגישות במועצת כפר סבא.
בהרצאתה "לצאת מהשבלול" תספר לירית את סיפור חייה המיוחד ,על
הדרך,הקשיים לצד התקווה ,כוח הרצון והעצמה אישית וכן תעסוק בנושא
הנגישות  ,סוגיות מהשטח ,מהי מוגבלות? מהי נגישות? מה החקיקה בארץ
בתחום? מי עוסק בנגישות? מה צריך וניתן לעשות מבחינת נגישות? ההרצאה
כוללת מצגת צילומים מרהיבה מצילומיה.

 .5הזכות לחוות תרבות
הרצאתה של רינת אבישר ,מנכ"לית עמותת "תו המשווה" .רינת
מציגה יוזמות חדשניות ויצירתיות להנגשת תרבות :צלילים
שאפשר לראות ולהרגיש ,כסאות גלגלים שהופכים לכלי נגינה,
סטארט אפ טכנולוגי המפתח גיטרה מונגשת ועוד .היא משתפת
בסיפור של אמנים ויוצרים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד
גבוה ,שבכשרונם הייחודי מביאים להעלאת המודעות בחברה
8

מציגה סדנאות,
ללקות השקופה.
התרבות הופכת לכלי
ופעילויות בהן
לשינוי חברתי ויוצרת גשר בין אנשים עם וללא מוגבלות ,בין תרבויות ולאומים  -בין בני אדם .ההרצאה מלווה
בסרטונים מהארץ ומהעולם.

 .6אוטיזם ,קוסקוס ורוק&רול.
ד"ר מרדכי בן חמו משלב בהומור רב מחקרים חברתיים מדעיים עם סיפור חייו הייחודי:
כיצד ברח מבית אלים ,הפך לחסר בית וסיים עם דוקטורט בסורבון תוך התמודדות עם
אוטיזם בתפקוד גבוה .הוא מתמודד עם סוגיות שמטרתן להעלות מודעות לנושא
האוטיזם ,לצורך לשלב אנשים מיוחדים או מוגבלים בחברה וכיצד החברה יכולה
ליהנות מהיכולות שלהם ).ניתן לרכוש את הספר "על אוטיזם ,קוסקוס ורוקנרול"
בתיאום מראש(.

 7.תראו אותי  -נערים ונערות מיוחדים משתפים
שלושה בני נוער מיוחדים משתפים את הסיפור שלהם בשיחה אינטימית ,ישירה ואמיצה .כל אחד מספר על
הלקות שלו ,התמודדותו עימה וכיצד היא מעצימה אותו .ההרצאה מלווה במצגת ,סרטונים ואינטראקציה עם
הקהל בשיר ,נגינה ועוד .בסיום ייערך פאנל פתוח של שאלות ותשובות.
משתתפים:
● רועי מורי בן  ,13פסנתרן ויוצר עם אוטיזם בתפקוד גבוה.
● כורל בת  ,12לומדת משחק ומתאמנת בנבחרות כדורסל וג'ודו.
כבדת שמיעה ומרכיבה מכשירי שמיעה.
● רון היסינג בן  ,13שוחה ,שר ,סרט על חייו זכה מקום ראשון
בפסטיבל הסרטים "דוק אביב" בשנה שעברה מתמודד עם שיתוק מוחין .

 . 8המסע של חיי -ליהיא לפיד
מפגש בלתי אמצעי עם ליהיא לפיד מדמויות המפתח בעשייה למען קבלת השונה,
במפגש מעצים זה משתפת לפיד תובנות על המסע שלה כאמא לילדה מיוחדת
שמהווה השראה למשפחות רבות .שיחה על התמודדות לצד מציאת מוקדי כוח
ושמחה ,על המאבקים,על השלמה וקבלה ואהבה ללא תנאי.
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תכנים
לילדים ונוער
 .09גיבורי העל שבתוכנו
מסע מרתק על התפתחות גיבורי העל -מגיבורי הספרות הקלאסית,
לרצועות קומיקס בעיתונים ,ועד למסכי הקולנוע .פעילות חוויתית
ומדליקה עם הרבה הומור סרטונים ,קטעי קומיקס ,שאלות ,משימות
ומשחקי תיאטרון
קהל יעד :מתאים לילדים ללא מוגבלות לכיתות א -ד
ועם מוגבלות למנעד גילאים רחב יותר על פי היכולת .מתקיים בזום
אורך המפגש 60 :דקות

 .10דו רה מה?
סדנה המנגישה את אקט הנגינה והיצירה המוזיקלית ומעודדת יצירתיות ,ביטוי,
הקשבה הדדית וריכוז .הסדנה מאפשרת למשתתפיה לבנות כלי נגינה אלקטרו-
אקוסטיים מוגברים מחומרים וחפצים מן הנמצא ,לפתח שפה של יצירה באמצעות
צלילים .במהלך הסדנה ,המשתתפים מנגנים יצירות צליל ספונטניות או מונחות.
הסדנה מתאימה למוגבלויות שונות כולל קושי תקשורתי וריגשי לרבות הרצף
האוטיסטי.
על סדנה שנערכה ביול מספרת אמא שבנה השתתף:
❖ "אמיר לא מסכים ללכת לפעילויות .הוא קובע ש"יהיה לו משעמם"
ו"שיהיה לו רועש".ואמיר בן  ,13כבד שמיעה ,על הרצף האוטיסטי ועם קושי בוויסות חושי. .לרוב יש
אכזבה כי הפעילויות לקטנטנים או ברמה מאוד בסיסית או שהמפעיל לא היה טוב .על הפעילות של "דו
רה מה" של תו המשווה אמיר מדבר עד היום.סדנת מוסיקה ברמה איכותית ,עם מושגים של גדולים
שמונגשים לצעירים .מנחה מדהים ,אישיות בפני עצמו ,יוצר מוסיקלי אמיתי שאמיר תיקשר איתו בשפה

שהוא מכיר  -מוסיקה  -וידע על מוסיקה .
קהל יעד :מעורב  -בדגש על בעלי קשיי תקשורת ,לרבות על הרצף האוטיסטי
מגילאי י 6ומעלה
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10-15
שעתיים **אפשרות

מספר המשתתפים :
אורך הסדנא
להעלאת מופע קצר בסיום הסדנה

 .11פעימת קצב הלב היפני  -סדנת תיפוף על תופי טאיקו יפניים
סדנאות תיפוף מותאמות לילדים ונוער עם ובלי מוגבלויות אמנות תופי הטאיקו
מבוססת על יסודות אומנויות הלחימה ,מצב תודעה מדיטטיבי ,עוצמה ואנרגיה
אדירה .הקבוצה מנגנת על תופי טייקו ענקיים בתנוחות נגינה שונות ,במקצבים
ותנועה שחודרים ללב ,המעוררים ומחברים אותנו חזרה למקור .הסדנאות
מתאימות לילדים ובני נוער עם בעיות קשב וריכוז והיפראקטיביות ,מוגבלויות
פיזיות ,ילדים ובני נוער על הרצף האוטיסטי ועוד .הסדנה תכלול הכרות עם תופי
הטאיקו ,תהליך מדיטציה ולמידת תיפוף.
https://www.youtube.com/watch?v=8pRXMwn6CZg
תתקיימנה שתי סדנאות באורך של כ  25דקות כל אחת לילדים עם ובלי
מוגבלויות
*המופעים והסדנאות מלווים בהתאמה קוגניטיבית ורגשית
תגובות הורים על הסדנאות:
❖ "היתה סדנת תופים מדהימה!!!כל כך נהננו!!תודה רבה לכל
היוזמים!!באמת שהיה נהדר הילדים היו בעננים!!!"
❖ "היה מהמם וממש חוויה"
❖ "היתה אחה"צ פעילות תופים ממש כיפית ,הבן שלי מאוד
נהנה...מאורגן ומהנה ,כל הכבוד!!!!!"

12. Contact Me
סדנת  -תרפיה בתנועה  -תהליך למידת שפת תנועה מותאמת לילדים ונוער
עם ובלי מוגבלות  .על מנת שילדים עם מוגבלויות שונות יוכלו להיות חלק
שווה בקהילה אנו מאמינים שכבר בגיל צעיר יש צורך בחשיפה וחינוך
לקבלתם .פיתוח יכולות תקשורת בלתי אמצעית דרך תנועה ומחול
מאפשרת ביטוי רגשי לא מילולי מה שהוכח כאמצעי יעיל במיוחד לייצר
מרחב תרבותי מחבר המאפשר שוויון והתבוננות לא שיפוטית .
אורך הסדנה 60-90 :דקות על פי הגילאים
יש צורך בחלל גדול יחסית עבור הפעילות .אפשרות לפעילות דיאדית של
הורה וילד.
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❖ על הסדנה

שנערכה בזום דרך

ספריות תל

אביב מספרת אחת

האמהות" :הסדנה היתה מקסימה ומרגשת .הילדים התחברו למנחה כמו בקסם וחשו מאוד בנוח
איתו .שוחחו איתו ,הגיבו והיו מעורבים מאוד .המוסיקה המחברת ומשפט התנועה שיצר איתם היו
מלבבים"

 .13חושים מומחשים
איך רואים מוסיקה? האם אפשר לגעת בצליל? יכול להיות שהעדרו של חוש אחד
מעצים אחר? יחד נחקור את חוויית החסך החושי תוך שימוש במוזיקה חיה
וטכנולוגיית קימטיקה המתרגמת צלילים למראה ולמגע ,באופן טבעי-פיזיקלי ללא
התערבות של מחשב .נתנסה בפלאי הטבע  -חול המשנה את צורתו ומייצר צורות
גיאומטריות מופלאות ,טיפת מים מגיבה לצליל ,ומוסיקה שמרגישים בקצות
האצבעות דרך מים רוטטים.
חוויית החסך החושי תהוה בסיס לדיון על חוויית המציאות של עיוורים וחירשים ,על האתגרים
אך גם על העוצמות שלהם .כולל התנסות מעשית+מופע מוסיקלי קצר
קהל יעד :ילדים מגיל  8והוריהם
אורך המפגש 75 :דקות

 .14היה היה פעם  -תאטרון סיפור מומחז ומונגש
תאטרון סיפור מלווה בשירים ובאביזרים תחושתיים בו הופכים הילדים חלק מן
הסיפור .הפעילות מותאמת ומונגשת לילדים עם מוגבלות שונה .מספרת ושרה:
הילה צור )שחקניתי ,בעלת תארים בפסיכולוגיה ובייעוץ משפחתי .בעלת ניסיון
רב בעבודה עם ילדים עם צרכים מיוחדים( .גילאי  3-6ולכל מי שמתחשק.
סבתא שליוותה נכד משתפת:
❖
"תכנון מדויק וחשיבה על הפרטים הקטנים איפשרו לקטנטנים ומלוויהם
להנות מפיסת תרבות קסומה שאינה רווחת במחוזותינו…..מה שטוב ונכון לכל

ילד-שווה ומתאים גם למבוגר .תודה על רעיון וביצוע מושלמים"
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 15.קשקוש מקושקש
״להיות קשקוש בעולם של צורות זה טוב או רע? במה אני שונה? האם בעצם… כולנו
שונים?״ הסופרת נוגה אלגום מספרת ושרה את סיפרה ״קשקוש מקושקש״ בחינניות
כובשת .הילדים יוזמנו לשתף חוויות ,מחשבות ושאלות ואף ליצור קשקושים אישיים
בסדנת יצירה.
מספרת ושרה :נגה אלגום )סופרת ,שחקנית ואמנית(
*הספר זכה במקום הראשון במצעד הספרים של משרד החינוך ל  2020בכיתות א-ב

 .16שש נקודות
גידי חלילן ומורה למוסיקה ועיוור מלידה מספר את סיפורו שלו ואת סיפורו של לואי
ברייל ,ממציא כתב הברייל לעיוורים.
שני מפגשים רב תחומיים המשלבים ספרות מוסיקה וסיפור חייו של החלילן המורה
למוסיקה העיוור גידי אהרונוביץ ,הדמיון והשוני בין הסיפורים  ,היצירתיות והעוצמה
של אמנים שניצחו את העיוורון .הילדים יתנסו במקל נחיה ,הכרות עם טלפון
ומשחקי מחשב של עיוורים ..ביצירה ומישוש ,במוסיקה ושיח ובעיקר עם הרבה
הומור יעבדו ויצרו עם גידי ויכירו מקרוב את עולם העיוורים.
https://www.facebook.com/watch/?v=366579880608650
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.17כל אחד יכול
לנגן
לכל מי שתמיד רצה וחלם לנגן ואמרו לו שאי אפשר גאים להציע את סדנת arcana.
תוכנית ראשונה מסוגה ללימוד על כלי ה  - arcanaכלי בהשראת הגיטרה-סדנת הכרות
ונגינה בכלי נגינה מונגש במפגש נשמע את הסיפור המרתק כיצד פותח הכלי הייחודי
הזה כיצד הוא מדמה פריטה על מיתרי גיטרה ,נבין איך
הוא עובד ונצלול מהר להתנסות ונגינה ביחד ולחוד.
המעוניינים יוכלו להשתלב בשני השלבים הבאים :
בפרויקט  12שיעורים פרטני וקבוצתי ,ובשלב הלימוד
בתוכנית שנתית.

 19.מציירים בצלילים  -סדנת זום
סדנה חוויתית של עבודה עם תוכנת יצירת מוסיקה SONG

 MAKERשל  .Chromeכל משימה מכילה הסבר תיאורטי
והתייחסות לאלמנטים מוזיקליים בסיסיים כגון גובה צליל,
תיבה ,פעמה וקצב וסוגי סאונד של כלים שונים .התוצאות
מרהיבות ,קצביות ומלהיבות .בסיום הסדנה חולקים את
התוצאות המרתקות אחד עם השני ועם בני המשפחה.
משך הסדנה :שעה
גיל 6-12:לא דרש כל ידע מוסיקלי או טכני קודם  ,יש צורך בליווי בהתאם לתפקוד
דוגמה לתוצרhttps://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/song/6557681690083328 :

לשיתוף פעולה פורה
בברכה,
רינת אבישר -מנכ"לית עמותת תו המשווה
ליצירת קשר
info@equinote.org.il | 077-6161618
www.equinote.org.il
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