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 17.1.19  #4והרי החדשות 

  ברכות חמות ובהצלחה לאיתי טל שהתקבל עם סרט הביכורים שלו "אלוהי הפסנתר" לפסטיבל
 רוטרדם!

 
סרט הגמר של איתי טל, שפותח לפיצ'ר באורך מלא במסגרת לימודי הקולנוע בבית הספר הופק 
כולו על ידי סטודנטיות וסטודנטים מבית הספר. טל הינו הבמאי, התסריטאי ועורך הסרט, ויחד 
איתו הפיקו שני אגוזין והילה בן שושן והוא צולם על ידי מידן ארמה. נכון להיום הוא כבר נרכש 

 שבלונדון ואף נמכר להפצה באוסטרליה ובניו זילנד. Film Republicלהפצה ע"י סוכנות המכירות 
 

 ל איתי טל יוקרן בפסטיבל רוטרדםהסרט "אלוהי הפסנתר" ש
 

 

 2  ראיונות עם בוגרת ביה"ס אסתי עלמו וקסלר במאית הסרט "ליידי טיטי" עם צאתו
 לאקרנים:

  

 "אני רוצה לעשות שינוי בתודעה"

 

 היוצרת ששמה במרכז את בני העדה -אסתי עלמו וקסלר: אל תקרא לי שחורה

 

  דיפטיך תיעודי" )זוכה  -بالصحرا את הסרט התיעודי של הבוגר שלנו אבנר פיינגלרנט "במדבר
(, אפשר עדיין לתפוס במהלך ינואר בסינמטק 2018פרס הצילום ופרס הבימוי בדוק אביב 

 הקרוב לביתכם. 

 ינואר בסינמטקים -"דיפטיך תיעודי -بالصحرا במדבר "

  של האקדמיה יצאה לדרך, והשנה לראשונה התווספה קטגוריה  2018תחרות הטלוויזיה לשנת
 סדרות רשת. –ה ומרגשת צעיר

ובוגרות בית הספר שמועמדות לפרס וכדאי  י בוגרי"הנה שלוש סדרות רשת שנוצרו והופקו ע

 . ן להכיר-לכם

 ! הצביעו והשפיעו, צפו -ן חברי אקדמיה-ואם אתם

https://www.tau.ac.il/news/god-of-the-piano
https://www.seret.co.il/actuality/article.asp?catCase=1&a=&mon=1&year=2019&id=12570
https://www.mako.co.il/news-channel2/Friday-Newscast-q1_2019/Article-cf04515d76b1861004.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=Share&Partner=Facebook_Share
https://www.skeneborder.com/cinematheque/?fbclid=IwAR1ayZT6lLvuLnu2prNq08ca03MH4PY1rAE6Jq8ZFnuT514TXIapPqC5-E8
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         Motherland.tlv                         

ומיכל זילברמן וצילם  יעל צפריר את סדרת הרשת המופרעת הזו יצרו בוגרות התואר השני

 . עופר בר הבוגר

מה אין שם ובעיקר אין שום , טחורים, שעמום, סרטן, דיכאון אחרי לידה, אסופים מהגן, משרת אם

  .מעצורים

             

 הרומן שלי עם דאעש          

 . בלאט. סיפורו ומסעו של רומן קריקילניקלניקוב שנמאס לו והחליט להצטרף לדאעש

את סדרת הרשת הסאטירית והקורעת יצר וביים דימה קונופלוב בעזרתם הרבה של תלמידי ובוגרי 

 : טיש שלקחו חלק בהפקה של הסדרה

וני קרני 'ג, גליה צוקר, מעיין ארליך, עומרי כהן, פלג לוי, מישה פלטינסקי, כליל ליאון, מיכאל שטרן

  .ועוד רבים וטובים

 

  גימל

המבוססת על  יצרו סדרת רשת, ביחד עם שותפו אסף מכנס נקו'מיקי פרומצ הבוגר שלנו

. של החיילים שהלכו הכי רחוק בשביל כמה ימים של חופש( והכואבים)סיפוריהם האמתיים 

 :הפיקה אותה הבוגרת ליאל זנד והיו שותפים בעשייתה עוד המון בוגרים של טיש

עומר בן , אייל דיקמן, אמיר עדאקי, דן מסר, יונה רוזנקייר, רני אבידן, טל-אור לי, גיא לנדשפט

 . דוד ועוד

 

  ומגוונים מרחבי העולם: מענקים לנשים, לסרטים והנה לינק לרשימה של מענקים שונים
 תיעודיים, לתסריטים, לקצרים, טלוויזיה ולפיצ'רים. העתיקו והדביקו!

             

Film Grants Directory 

             

 בוגרות מוכשרות  2וקם ע"י ״ענקיות הווידאו״ שה -ולהמלצת השבוע: השקת מועדון הצפייה
 ומצחיקות של ביה"ס: מאיה פז וסיון דוידוב.

 
״ענקיות הווידאו״ הוא מועדון צפייה שהוקם במטרה לתת לחברות והחברים בו מקום להתאסף, 

 .לצפות בסרטים נוסטלגיים ואהובים, ואז לעקוץ אותם עם פרשנות בת זמננו

https://www.facebook.com/Motherland.tlv/?__tn__=K-R&eid=ARCa4jR-Wc5DXxEPojq8NNAZ-PYDvy_f9JzNwvWLQ7DPV4qfvFD-yqtvkJFkfUNDeTPKillDLqUpAHYJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA0N8LEqR18Wue1JodE4rXsHGqBXSfyvNpyflAqM4vE8IXgcDnp7B2rkjOOCmZmowrRpO0bJoy_htwJF78VPdkO4ECahjbYU9DLKvM4A4cnzpeaIXIAhnM0ulx9r52Lc28dKQd9eRGOybaqaOdsoR-EvIMutIZujGAmDanPvCwSf3ATgprIvEfruv6dpYvU5vvTy5KZmjjJdCDY7uSU8yPx4wE-KTa6ZK9wtRgxNoMy7wBEkMohewb7P59faB0gAK34cZ-p71jmETLxn6LoL1oyjSMIWXzJRRaKyOAFt-CbsuJRPem_9viEXX3Buo4xXS2aYM9xc9uejTy7PM5GmV_oEzlrOQ
https://www.facebook.com/haromansheli/?eid=ARBmaov5bU3lAdoudFNq0Hq1-zr_Ncm52CWatHnpgv5IOse8PO_ZZLfxWbGFJv1Dxz12u9UnLv4_iwDx
https://www.facebook.com/haromansheli/?eid=ARBmaov5bU3lAdoudFNq0Hq1-zr_Ncm52CWatHnpgv5IOse8PO_ZZLfxWbGFJv1Dxz12u9UnLv4_iwDx
https://z.ynet.co.il/short/content/2017/Gimel/?externalurl=true&fbclid=IwAR0g6TNqwOa2K-jM15sYDdjT5tr4YirzurtVGKlwY2m0fpFcp_VN9MIL0Bk
http://www.filmdaily.tv/grants
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סרט הפתיחה של המועדון יעסוק גם הוא במועדון: סרט הקאלט ״מועדון ארוחת הבוקר״. נדבר 

 .על התיכון, על גיל ההתבגרות, על פמיניזם, סמים, הטרדות מיניות, וכמובן על חברּות
 

 אביב-תל 3| צוזאמן, רענן  21:30|  25.1שישי | 
  :https://eventbuzz.co.il/lp/event/vhs01ש״ח אונליין כאן:  35כרטיסים: 

 ₪( 40)במקום 
 

 : ולאירוע בפייסבוק            

 https://www.facebook.com/events/2283650965293032 / 

 

 :על הענקיות
 

פז היא סטנדאפיסטית וכתבת בנושאי תרבות במגזין טיים אאוט. יש לה שני תארים מאיה 
  בקולנוע ועכשיו היא מחפשת איך לצחוק על זה.

 
סיון דוידוב היא בוגרת התכנית לתואר שני בלימודי תרבות הילד והנוער באוניברסיטת תל אביב 

א תסריטים ונורא טובה בלדבר ואחראית פיתוח ב״תותים הפקות״. רואה המון סרטים, קוראת מל
 .על זה

https://eventbuzz.co.il/lp/event/vhs01
https://www.facebook.com/events/2283650965293032/

