
 
 הקול מתחיל מבפנים
 סדנת אינטרפרטציה ועמידה על במה לזמרים ולזמרות

 
  איך אוכל להרגיש נוח עם הגוף שלי ולרתום אותו להתרחשות המוזיקלית על הבמה?

 כיצד פרשנות והבנה עמוקה של הטקסט יכולות ליצור חיבור מוזיקלי עמוק?
 איך לעבוד עם מיקרופון וסטנד ולהפוך גם אותם לחלק מהמופע?

 
 הסוד לעמידה טובה על הבמה נעוץ ביכולת שלנו כאמנים לחוש בנוח עם הגוף שלנו ולהיות שלמים אתו. מכאן הדרך קצרה, כי הרי באומנות כמו

 באומנות אין נכון או לא נכון. האותנטיות היא מה שמשנה לנו באמת, וכקהל הדבר המרגש ביותר הוא לראות אדם מחובר לעצמו, נאמן לעצמו
 ומגשים את עצמו.

 הסדנה תניע תהליך של חיבור הגוף לרגשות ולתחושות - תהליך של חיפוש, אצל כל זמר וזמרת.
 

 על הסדנה
 בסדנה ילמדו הזמרים להתחבר לגופם מתוך כוונה לייצר שפת גוף אישית שבסופו של דבר תתורגם לאופן בו גופם יביע את עצמו על במה. כמו כן,
 ילמדו הזמרים להעמיק את ההבנה בטקסטים, לנתחם ולהגישם באופנים שונים ומאתגרים. בנוסף, תתאפשר עבודה עם נגנים בה הזמרים ילמדו

 להנהיג הרכב, והנגנים ילמדו את אומנות הליווי.
 כל זאת יתאפשר באמצעות תרגילים אישיים וקבוצתיים, וצפייה מודרכת במבצעים משובחים.

 

 מטרת הסדנה
 להעמיק את ההבנה בטקסט לשם יצירת פרשנות אישית, לשלב את הגוף כחלק אינטגרלי בתהליך ההבעה של המוזיקה ולייצר חוויה כיפית

 והדרגתית שתעזור לזמרים לגבש זהות מוזיקלית אישית.
 

 למי מתאימה הסדנה?
 תלמידים במגמות מוסיקה בתיכון / זמרים בקונסרבטוריון / זמרים בחוגי משחק.

 עלות הסדנה ואורכה ייקבעו בהתאם לצרכים ולדגשים של המזמין
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 חן לוי בעלת תואר ראשון בביצוע ג'אז ותעודת הוראה מהאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים. מלמדת קורסי אלתור
 ב״רימון״ וב״שטריקר״, מנהלת את מסלול הג'אז הווקאלי ברימון, מעבירה סדנאות ברחבי הארץ ומשתפת פעולה עם  משרד

 החינוך והתרבות בפרויקטים שונים. בנוסף, לחן שני אלבומים של מוסיקה מקורית אותה היא כתבה והלחינה ועימה הופיעה
 בפסטיבל הג׳אז תל אביב, פסטיבל הג׳אז  ירושלים ופסטיבל יערות מנשה.

 
וליכולות הרב לחן לכריזמה, מעבר ביותר. הגבוהה ברמה ולאלתר סטנדרטים להגיש המיטיבה ביותר, מוכשרת ומוזיקאית-יוצרת זמרת היא                   "חן

  הבימתיות הסוחפות שלה, חן מפגינה כישורי הוראה והנחיית סדנאות מעולים, תוך יצירת קשר בלתי אמצעי עם התלמידים."
 עופר פורטוגלי // פסנתרן, מלחין, מעבד, מורה בכיר ברימון, בית ספר למוזיקה

 
שלה המעמיקה ההיכרות הקלה. והמוזיקה הג'אז בתחום בארץ כיום למצוא שניתן ביותר והמבטיחות המוכשרות המוזיקאיות כאחת התגלתה                   "חן

  עם סגנון הג'אז מאפשרת לה להציג פרשנות מקורית ביותר לרפרטואר האופייני לסגנון."
 גורי אגמון // מוזיקאי, יוצר, מנצח, ממייסדי רימון, בית ספר למוזיקה ומרצה בכיר באקדמיה למוזיקה ולמחול ירושלים

 
איכות לשמר מצליחה אשר הארץ, הראשונה מהשורה ויוצרת מבצעת אמנית היא בעיני טבעית. ובמוזיקאליות מיוחדת קולית באיכות ניחנה לוי                     "חן

  חסרת פשרות, ויוצרת יש מאין."
 פרופסור מיכאל וולפה // מוזיקאי, יוצר ומחנך, האקדמיה למוזיקה ולמחול ירושלים

 
בלתי קוליות יכולות בעלת ייחודית זמרת אמתית. וכריזמה כישרון של סופי אין מקבץ מגולם זו בזמרת לכך. מעבר הרבה אך חן מלאת היא                         "חן

  שגרתיות."
 חן צימבליסטה // אמן כלי הקשה עטור פרסים
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