
 

 

                                                                                                                    31.9.31 

 שלום לכולם,

המרכז העירוני  בארץ אותם מייצג CEC -ו  AITAשל הארגונים הבינלאומיים  נוערילדים/וחובבים לקבוצות מצ"ב מידע חדש ונוסף לגבי פסטיבלים 
 לתיאטרון ע"ש נורית קציר, ירושלים.

שמעוניינים להצטרף לרשימות התפוצה שלנו ולקבל מידע בנוגע מוזמנים להעביר לקולגות, במאים ומורים לתיאטרון, וכן להפנות אלינו במאים נוספים 
 לפסטיבלים.

צרפנו נשמח להמשיך להמליץ, לכוון ולהפנות קבוצות לפסטיבלים מתאימים בחו"ל. יחד עם זאת, אתם מוזמנים לפנות ישירות לפסטיבלים. לנוחיותכם, 
 פרטי התקשרות רלוונטיים.  

מידע רלוונטי חוזר בעניין וציינו  אנא שילחו לנו מיילבנוסף, אם אתם מארגנים פסטיבל בינלאומי בארץ, נשמח לפרסם פרטים באתרים הבינלאומיים. 
 שתרצו לקבל, כגון: תאריכי הגשה, אנשי קשר, תנאי קבלה וכדומה.  

 
  להצטרף לקבוצה דרך הלינק המצ"ב: לגבי פסטיבלים בינלאומיים. מוזמנים ,בנוסף למיילים ,ת פייסבוק למעוניינים במידע שוטףקבוצ יש לנו 

https://www.facebook.com/groups/177030836004139  
 

 חשוב לדעת4 
 * 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. 
הינה תנאי להשתתפות. לכן, אם ברצונכם לקחת חלק באחד כנציג ארצי המלצת המרכז העירוני לתיאטרון ע"ש נורית קציר  פסטיבליםמספר * ב

 D.V.D -ם, על מנת שנוכל להעביר לכם טפסי הרשמה רלוונטיים, לתרגם את החומר ולארגנו, ולצפות ב, אנא, צרו אתנו קשר בהקדמפסטיבלים אלה
 שלכם, על מנת שנוכל לצרף את המלצתנו.

 בברכה,
 מרים-סלעית אחי

  מנהלת
  המרכז העירוני לתיאטרון

 רע"ש נורית קצי
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 מדינה שם הפסטיבל
תאריך 

 הפסטיבל
תאריך 
 ההגשה

 מידע נוסף תנאי קבלה מייל

 משתתפים 31עד  - ludicc@yahoo.com 1020021100 10-0120121100 רומניה לודיקלתיאטרון  01ה הבינלאומי הפסטיבל
מתאים לתלמידי משחק או בוגרי  -

 בתי ספר למשחק

הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון צעירים 

APOLLO 
 teatruskepsis@yahoo.com 1.21121101 00-0.21.21101 רומניה

 31-13מוגבל לגילאי  -
 משתתפים 31עד  -
 11אורך המופע עד  -

 דק'

 

סטודנטים סטיבל הבינלאומי לתיאטרון הפ
 בקסטנבורג 

 info.kestenburg@gmail.com 1020021100 11211-1121221101 בוסניה

חובה הרשמה  דמי -
 למשתתפים

אין הגבלה למספר  -
 משתתפים

 מתאים לתלמידי משחק -
 ולסטודנטים

 

 AIDASלתיאטרון חובבים הפסטיבל הבינלאומי 

2017 
 st@jonava.net 0.21021101 11-1121321101 לטביה

 11אורך המופע עד  -
 דק'

 משתתפים 31עד  -

 הפסטיבל משלב גם סדנאות -
 

 0121101 11-1321021102 גרמניה  בלינגןלתיאטרון ילדים  .-הפסטיבל ה
weltkindertheatekontakt@

.derfest 
 בהמשך.נוספים פרטים  - 
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