
 
 

 

 כיתת אמן ג׳אזית עם חן  לוי
  להיות זמר/ת בעולם של אינסטרומנטליסטים/יות

 
 מה הכלים הנדרשים עבור זמר/ת ג׳אז בימינו?

 מה חשוב בעבודה עם הרכב?
 אילו קשיים עולים לזמרים/ות ואיך להתמודד איתם?

 
 להיות זמר/ת ג'אז זה מקצוע נכחד. ההתפתחות ההיסטורית של הג'אז דחקה את הזמרים והזמרות לפינה ובימינו אין הרבה ווקאליסטים/יות

 שמופיעים ומתפרנסים משירת ג'אז. אך סיבה נוספת להעלמות המסתורית של הווקאליות מהג'אז היא שכדי להיות זמר/ת ג'אז טוב/ה, צריך לנדוד
 למקומות שזמרות וזמרים לא אוהבים לנדוד אליהם בדרך כלל למרות שהם מהנים, מרשימים ומלמדים בצורה בלתי רגילה. כן, ניחשתם נכון-

  תיאוריה, סולמות, תווים והמון המון המון אימונים.
 

 על כיתת האמן
 כיתת האמן בנויה קודם כל כמופע, עם ערך מוסף של דגש על מתן כלים פרקטיים לזמרים וזמרות שמתמודדים עם קשיים מורכבים בתוך ז׳אנר
 הג׳אז. המופע הוא הזדמנות עבור התלמידים לקבל הצצה אל הרכב עם מבצעים פעילים ב״חדר החזרות״ ולראות איך אלתור קורם עור וגידים,

 לשאול שאלות ולהתדיין עם המבצעים עצמם בצורה מהנה ולא פורמלית.
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 מטרת כיתת האמן
 כיתת האמן תחשוף את התלמידים והתלמידות לגישה השונה של זמרים וזמרות עבור אלתור, בניגוד לאינסטרומנטליסטים. גישה שמאפשרת
 חופש הבעה במרחב ההרמוני ועבודה עם הרכב, טכניקות שונות באלתור, חשיבה הרמונית ולא רק מלודית, הקשבה מעשית, תקשורת וכבוד

  בנגינה יחד.
 בכיתת האמן חוברים לחן נגני ג׳אז מובילים ויחד הם מנגנים סטנדרטים מעובדים ולא מעובדים, משוחחים על צורות ליווי בהרכב והקשבה וכמובן

  טכניקות אלתור.
 

  למי מתאימה כיתת האמן?
 תלמידים במגמות מוזיקה בתיכון / תלמידי קונסרבטוריון

 עלות הסדנה ואורכה ייקבעו בהתאם לצרכים ולדגשים של המזמין
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 חן לוי בעלת תואר ראשון בביצוע ג'אז ותעודת הוראה מהאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים. מלמדת קורסי אלתור ב״רימון״
 וב״שטריקר״, מנהלת את מסלול הג'אז הווקאלי ברימון, מעבירה סדנאות ברחבי הארץ ומשתפת פעולה עם  משרד החינוך

 והתרבות בפרויקטים שונים. בנוסף לחן שני אלבומים של מוסיקה מקורית אותה היא כתבה והלחינה ועימה הופיעה בפסטיבל
 הג׳אז תל אביב, פסטיבל הג׳אז  ירושלים ופסטיבל יערות מנשה.

 
 

 "חן היא זמרת ומוזיקאית-יוצרת מוכשרת ביותר, המיטיבה להגיש סטנדרטים ולאלתר ברמה הגבוהה ביותר. מעבר לכריזמה, לחן הרב וליכולות
  הבימתיות הסוחפות שלה, חן מפגינה כישורי הוראה והנחיית סדנאות מעולים, תוך יצירת קשר בלתי אמצעי עם התלמידים."

 עופר פורטוגלי // פסנתרן, מלחין, מעבד, מורה בכיר ברימון, בית ספר למוזיקה
 

 "חן התגלתה כאחת המוזיקאיות המוכשרות והמבטיחות ביותר שניתן למצוא כיום בארץ בתחום הג'אז והמוזיקה הקלה. ההיכרות המעמיקה שלה
  עם סגנון הג'אז מאפשרת לה להציג פרשנות מקורית ביותר לרפרטואר האופייני לסגנון."

 גורי אגמון // מוזיקאי, יוצר, מנצח, ממייסדי רימון, בית ספר למוזיקה ומרצה בכיר באקדמיה למוזיקה ולמחול ירושלים
 

 "חן לוי ניחנה באיכות קולית מיוחדת ובמוזיקאליות טבעית. בעיני היא אמנית מבצעת ויוצרת מהשורה הראשונה הארץ, אשר מצליחה לשמר איכות
 חסרת פשרות, ויוצרת יש מאין." פרופסור מיכאל וולפה // מוזיקאי, יוצר ומחנך, האקדמיה למוזיקה ולמחול ירושלים

 
 "חן היא מלאת חן אך הרבה מעבר לכך. בזמרת זו מגולם מקבץ אין סופי של כישרון וכריזמה אמתית. זמרת ייחודית בעלת יכולות קוליות בלתי

 שגרתיות." חן צימבליסטה // אמן כלי הקשה עטור פרסים
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