 11-22ביולי  ,2017בית דניאל  -זכרון יעקב
מחנה קיץ לנגנים בוגרים
זו השנה ה 14-למחנה המיועד לנגנים מבוגרים ,המנוסים בנגינה קאמרית ובתזמורת קאמרית או
מנגנים בתזמורת כלי נשיפה ובתזמורת סימפונית! פסנתרנים ונגני כל כלי הנשיפה והקשת מוזמנים
להתארח בזכרון-יעקב הקסומה! פעילות ולינה ב"בית דניאל" ו "בית לנגה"הממוקמים במרחק
דקות הליכה מהמדרחוב של זכרון-יעקב.
במהלך המחנה יתנסו המשתתפים באווירה מקצועית ובעבודה אינטנסיבית על רפרטואר תזמורתי
מתקדם לצד הרכבים קטנים יותר ועבודה פרטנית.
 השנה ישתתפו במחנה מנצחי תזמורות קהילתיות מרחבי הארץ ונגניהם .השתתפותם של
המנצחים תסייע לגיבוש התזמורות ולהיכרות נגנים ומנצחים מתזמורות מקבילות
 כל מנצח יבחר רפרטואר שתזמורתו לא ניגנה עדיין ושואפת לנגן
 כל מנצח יעבוד עם המליאה בכל יום וגם כמדריך בהרכבים קטנים יותר
תזמורת סימפונית מלאה מבוקר ( )9:00יום רביעי  19/7ועד לאחר קונצרט סיום במוצ"ש 22/7
המתחיל בשעה ( 20:00פתוח לקהל).
מנצחים  :טליה אילן (ניהול מוסיקלי של המוסיקון ותזמורת הקמפוס) ,איאן שו (בית הספר למוסיקה
בוכמן-מהטה תל אביב ותזמורת גדרה) ,שלמה טינטפולבר (תזמורת השרון – כפר שמריהו) ,לאונטי
וולף (תזמורת אמריטוס והמקהלה הפילהרמונית ת"א).
סדר היום במחנה שם דגש על חזרות מליאה וסקציות! בכל יום תהיה פעילות חברתית כמו סיורים קלים
בסביבה .בסיום המחנה יערך קונצרט משתתפים חגיגי.
ההרשמה מסתיימת בתאריך 5/7/17
לינה וכלכלה :הלינה בחדרים ממוזגים זוגיים ,הכלכלה מליאה – כריכים לארוחת צהריים
קבלת מועמדים מותנית בנוכחות כמעט מלאה לכל אורך המחנה.
דמי השתתפות:
 .1שכר לימוד לנגן בוגר (לפי  ₪ 220ליום) למחזור
 .2שכר לימוד לנוער (לפי  ₪ 150ליום)
 .4כלכלה ולינה מלאים ( )FBל  3לילות למבוגר בחדר זוגי
 .5מי שאינו לן בבית דניאל ישלם עבור שימוש באולמות ופינת קפה/שתיה קרה  -בכל יום
 .6מאזין (ליום)  - ₪ 80ללא לינה וכלכלה
 .7מחירון ארוחה בודדת לשאינם לנים  :בימי השבוע -צהרים/ערב

880
600
1350
40

₪
₪
₪
₪

80

₪

הערה :ליום הראשון יש להוסיף ארוחת צהרים נוספת לכל משתתף
במקרה של אי הגעה למלון יבוצע חיוב של מלוא השהייה עבור כל מקום שלא אוכלס .בדבר שאלות
ופרטים אפשר לפנות אל איציק דקל (ניהול אדמיניסטרטיבי) בטל/פקס 6220435 , 08 – 9474420
– .dekely@agri.huji.ac.il 050
/https://www.facebook.com/#!/groups/130894493606344
ובאתר תזמורת הקמפוס /http://campus-orchestra.co.il

טופס הרשמת בוגרים למוסיקון 2017
יש להרשם עד 5.7.17

שם______________________
כתובת ______________________________________
טלפון___________ סלולרי _____________ דואר אלקטרוני _____________________
כלי נגינה עיקרי ותפקיד בתזמורת ________________
זקוק/ה ללינה  :כן  /לא (נא לסמן בעיגול)
 Xמעונין/ת ימים רביעי – שבת 19-22/7/17
מעונין/ת בימים מסוימים ________________
X
ניתן לבקש מלגות חלקיות לשכר לימוד מופחת ולא על לינה וכלכלה .יש לצרף מכתב בקשה מנומק
לטופס ההרשמה . .מקבלי המלגות יתבקשו לעזור בתפעול המוסיקון.
בעת ההרשמה יש לשלם סך  ₪ 600/300לנוער/מבוגר כמקדמה ע"י העברה בנקאית בציון שם
המשלם לחשבון תזמורת "קול המרכז" בבנק הפועלים סניף  661חשבון 539210
את טופס ההרשמה יש לשלוח בדואר אלקטרוני אל dekely@agri.huji.ac.il
המעוניינים יכולים לשלוח את טופס ההרשמה והמחאה ע"ש "תזמורת קול המרכז" נושאת תאריך
 ,17/7/17בדואר ישראל אל איציק דקל ,רחוב ליפקין  , 3רחובות מיקוד ( 7641103בבקשה ,לא
לשלוח בדואר רשום)
יתרת התשלום תגבה עם הגעת המשתתף למחנה.

