תאריך04.06.2019 :

חברים יקרים!
לחברי א.מ.י .בלבד
מלגה לעידוד האמן המבצע ע"ש דודו דותן ז"ל
א.מ.י .אגודת אמני ישראל וקרן א.מ.י .לאמני הבמה ע"ש קלצ'קין שמחים להעניק חמש
מלגות ע"ש דודו דותן ז"ל בסך  4,000ש"ח כל אחת ,למען עידוד האמן המבצע לאמנים
חברי א.מ.י ,.בתחומים שונים .המלגות יינתנו לאמנים אשר לוקחים חלק במופע אמנותי ,ועל
סמך הכישרון ,היכולת האמנותית והמקצועיות שהופגנו בו .המלגה תינתן על ביצוע במופע
שעלה בשנת . 2018-2019
ועדה מיוחדת תבחר מבין המועמדים את האמנים מקבלי המלגות על פי קריטריונים שנקבעו
מראש ועל סמך צפייה במופע /צפייה בקטע וידאו המתעד את המופע ואת הביצוע של האמן.
(האמן חייב להציג הופעה בת  5דקות מתוך היצירה)
לא ייבחנו פניות לביצועים במופעים בשלבי הפקה או חזרות ,אלא רק ביצוע של מופע
מקצועי שעלה בפני קהל בשנה החולפת (עונה )18-19
כמו כן ,לא ייבחנו הפקות סטודנטיאליות  /תיאטרון חובבים.
על האמן להיות חבר בא.מ.י ומעל לגיל . 18
המלגות יחולקו בחמשת התחומים הבאים:
 )1מוסיקה
 )2משחק
 )3מחול
 )4קוסמות ,לוליינות ותיאטרון רחוב
 )5האמן הוותיק (בכל תחום אמנותי)*
*פרס האמן הוותיק יינתן על מפעל חיים ומספר הפקות מצטבר ולא על מופע בשנת
 2018-2019כפי שדרשנו בשאר הקטגוריות .המלגה תינתן לאמן על עשייה ותרומה מיוחדת
למוסיקה  /תיאטרון  /מחול בארץ.

חשוב!!!
ניתן להמליץ על חבר א.מ.י בגין ביצוע מצטיין בעיניכם לקבלת המלגה.

נא לשלוח הצעה מנומקת וקורות חיים של המועמד.
על כל בקשה לכלול:

– שם המועמד וקורות חיים
 שם המופע ותחום האמנות המדובר . פלייר /חומר פרסומי כלשהו מהמופע . תיעוד שהמופע עלה ב 2018-19 -והוצג יותר מפעם אחת. צירוף קובץ וידאו על גבי תקליטור /דיסק און קיי /דיסקקשיח או קישור יו טיוב של חומר מתעד שבו רואים את
הביצוע של האמן בבירור (עדיף דיסק קשיח למניעת
תקלות).
 ניתן גם לשלוח הזמנה למופע  ,בכדי שהועדה תתרשםמביצוע חי של האמן ,אולם הועדה לא מתחייבת להגיע,
ולכן קבלת דיסק /קישור וידאו שניתן לראות בהם את
הביצוע ,הוא תנאי להגשת הבקשה.

יש להגיש את הבקשות עד ל 08.08.2019למשרדי א.מ.י. katty@emi.org.il .
חשוב לציין ,כי לא ידונו הבקשות אשר תתקבלנה לאחר המועד הנ"ל.

בברכה ובהצלחה,
אגוד אמני ישראל

