
 

 

                                                                                                                    30.11.15 

 שלום לכולם,

אותם מייצג המרכז  CEC -ו  AITAמצ"ב מידע חדש ונוסף לגבי פסטיבלים של הארגונים הבינלאומיים 

 העירוני לתיאטרון ע"ש נורית קציר, ירושלים.

מוזמנים להעביר לקולגות, במאים ומורים לתיאטרון, וכן להפנות אלינו במאים נוספים על מנת שנצרף 

 לרשימות התפוצה.

 ולהפנות קבוצות והפקות לפסטיבלים מתאימים בחו"ל.כמו כן, נשמח להמשיך 

 אנא שלחו מייל חוזר עם המילה 'הסר'. –באם הנכם מעוניינים בהסרה מרשימת התפוצה 

 אירועים ברחבי העולם.להלן מקבץ נוסף של פסטיבלים ו 

נשמח להמשיך להמליץ, לכוון ולהפנות קבוצות לפסטיבלים מתאימים בחו"ל. יחד עם זאת, אתם מוזמנים 

 לפנות ישירות לפסטיבלים. לנוחיותכם, צרפנו פרטי התקשרות רלוונטיים.  

 

 לגיהב 'נוער על הבמה'

 2016לאפריל  2-למרץ  28

 14-18גילאי 

 + במאי 10מס' משתתפים: 

 31.12.15 :תאריך אחרון להרשמה

 

 הפסטיבל הבינלאומי 'אפולו' לצעירים ברומניה, באלבה לוליה

14-18.4.2016 

 18-35גילאי: 

 1.2.16תאריך אחרון להרשמה 

 

 'שייקספיר' פסטיבל 

 )תאריכים לא סופיים( 2016ליולי  23-31

 16-30גילאי: 

 מתאים לקבוצות תיאטרון ותיאטרון רחוב
 4.1.16תאריך אחרון להרשמה 

 

 דרום צרפת צרפת,

22-24.4.16 

 גילאים: לא מוגדר

 מתאים לקבוצות תיאטרון ותיאטרון רחוב 

 מופעים הפונים לטווח גילאים רחב עדיפות לשפת תיאטרון לא מילולית

  1520.12.תאריך אחרון להרשמה: 



 

 

 

 אוסטריהפסטיבל "אבטנו היא הבמה" 

4-7.5.2016 

 מתאים לילדים, נוער, וחובבים

 יצירתיות בדורות שונים נושא הפסטיבל הוא

  20.12.15תאריך אחרון להגשה: 

 

 

 פסטיבל בינלאומי לילדים ונוער בליטה

5-8.5.2016 

 14-20לגילאי: 

 מלווים  2משתתפים +  14מקסימום עד 

 ד'   60מופע לא יעלה על 

 

 פולין

8-11.6.2016 

 בני כל הגילאים משתתפים 6עד 

 מחפשים שפה תיאטרלית חדשה וייחודית

 מתאים גם לתיאטרון רחוב 

 

 

 , אוסטריה2016פסטיבל תיאטרון בינלאומי לחובבים פוקוס 

16-19.6.2016 

 משתתפים 10עד 

 ד' מופע 30-90בין 

 15.12תאריך אחרון להרשמה: 
 
 
 

 חשוב לדעת: 

* הפסטיבלים מממנים אירוח הכולל לינה, אוכל ונסיעות פנים, ואינו כולל טיסות מישראל אל הארץ 

 המארחת.

* תאריכי מועדי ההגשה של טפסי ההרשמה, הם התאריכים בהם על הטפסים להגיע אל הנהלות 

 הפסטיבלים בחו"ל. 

אם  . לכן,המלצת המרכז העירוני לתיאטרון ע"ש נורית קציר הינה תנאי להשתתפות -בפסטיבלים רבים * 

להעביר לכם טפסי מנת שנוכל  , עלצרו אתנו קשר בהקדםברצונכם לקחת חלק באחד הפסטיבלים, אנא, 

שלכם, על מנת שנוכל לצרף את   D.V.D-לתרגם את החומר ולארגנו, ולצפות ב, םהרשמה רלוונטיי

 המלצתנו. 



 

 

 

, נשמח AITAהפתוחים להצגות בינלאומיות באתר  -בארץ אם אתם מעוניינים לפרסם פסטיבלים 

להעביר מידע לארגון הבינלאומי. אנא ציינו מידע רלוונטי שתרצו לקבל, כגון: תאריכי הגשה, אנשי קשר, 

 תנאי קבלה וכדומה.  

 

 

 בברכה,

 מרים-סלעית אחי

 מנהלת

 המרכז העירוני לתיאטרון                         

  ע"ש נורית קציר                                        


