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 2020נובמבר  15          

 על שם דני כהן ז"להקרן למלגות 

 לנגני קלרינט מצטיינים₪  2,500 ל סךמלגה שנתית ע

 מטרת הקרן:

 בפרט. ,בכלל ובקרב נגני קלרינט ,עידוד השקעה, התמדה ומצוינות במוסיקה (1

בכלל ולנגינת  ,יצירות חדשות לנגינה תהלחנביקאים להשקעה בהלחנה וקומפוזיציה וסתמיכה ועידוד מו (2

 בפרט.  ,קלרינט

כפי שבאים לידי ביטוי  ,התמדה והשקעהליכולת מקצועית,  ביןשילוב חשב י ,לעניין זה מצוינות בתחום (3

 תנאי הסף שבהמשך התקנון.בבקריטריונים ו

 

 קהל יעד:
 עם העדפה לעידוד ילדים ונוער. ,תלמידי בית האומנויות ,נגני קלרינט

 

 תנאי סף

 שלוש שנים לפחות. במשךבבית האמנויות עמק יזרעאל, נגינה  .תלומדה 13-18קלרינט בגיל  .תתלמיד .1

 קבלת מכתב המלצה מנומק מאת המורה לקלרינט, או גורם אחר רלוונטי, בלתי תלוי, שבחן את נגינת .2

 ה.התלמיד.

דקות )בהתאם לרמה ולאופי הרפרטואר ולפי שיקול  15הסכמה מראש לנגן רסיטל לקלרינט באורך  .3

יהיו שני זוכים, כל אחד ככל שהמרכז לאמנויות( בטכס חלוקת המלגות השנתי.  ת/דעת מנהל

 דקות. 10עד  ,מהזוכים יכין יצירה אחת

, ביוגרפיה .ההתלמיד שלהכולל פרטים אישיים  ,מלא  טופס בקשה בנוסח המצורףלמלגה ה .תמבקשעל  .4

 .ארבע דקות-שלוש באורךצירוף קטעי נגינה כן, מכתבי המלצה ו, צירוף פירוט ממליצים ,מוסיקלית קצרה

 אותה שנה.ב ,ועדת המלגות תתכנס עד סוף חודש מרץ .5

הלי בית פי נ-על ,מקובלים על ועדת המלגותההקריטריונים לקבלת המלגה יהיו הקריטריונים הנהוגים ו .6

 עדה מעת לעת.ויות והתקנון הכללי החל על הווהאמנ

של מצב כלכלי של  קריטריוןלא יילקח בחשבון הענקת המלגה לעל אף האמור, בשיקולי הוועדה  .7

 .הבחירביהיו קריטריון עיקרי  .ת.  ההצטיינות והכישרון של המועמד.תהמועמד

הודעה ב. בחר בהמשךיהודעה לזוכים תישלח במהלך חודש אפריל, עם הנחיות להכנת קטע נגינה שי .8

 מועד של טכס הענקת המלגות והקונצרט.ה נויצוי

 2יוענקו בשנה זו  - גה לקומפוזיציהלמ ענקתובאותה שנה לא שככל תחולק לפחות מלגה אחת.  ,בכל שנה .9

 מלגות לנגני קלרינט.

 .2021בערב רסיטל שיתקיים בחודש ספטמבר  ערךשי בטכסהמלגה לזוכים תוענק  .10
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 ז"ל טופס הגשת מועמדות למלגה לתלמידי קלרינט ע"ש דני כהן

 

 פרטי: _____________________  שם משפחה: ____________________שם 
 

 שם המורה לקלרינט: ___________________  מספר שנות נגינה: ___________

 
 ______________ בית ספר: _____________________כיתה:

 

 _________________ :.הדוא"ל תלמיד _: _____________.המספר טלפון תלמיד

 
  ___________________ מספר טלפון הורה: _______ם הורה: ______ש

 

 וא"ל הורה: _________________ד

 יצירות/קטעים(:  3רפרטואר בשנה האחרונה )יש לציין לפחות 

1.  ______________________________________________ 

 

2. _______________________________________________ 

 

3. _______________________________________________ 

 

4. ________________________________________________ 

 

 נא לצרף לבקשה:

 

לרבות נגינה בהרכבים, הופעות  ,יש לציין כל פעילות מוסיקלית – .ה*ביוגרפיה מוסיקלית של התלמיד

 עד עמוד אחד. לימודי מוסיקה עיוניים, נגינה בכלים נוספים, תרומה לקהילה דרך המוסיקה.פומביות, 

 ד.עד חצי עמו –*המלצת המורה לקלרינט 

בציון שם   lea@eyz.org.il יש לשלוח למנהלת בית האמנויות בדוא"ל:דקות.  5-3*קטעי נגינה של 

 ..תומספר טלפון של המועמד

 28.12.2020 שניעד יום מזכירת מרכז המוסיקה,  - יש להגיש את הטופס ומסמכים נלווים לרותי ברג

 'עבור מלגה ע"ש דני כהן' :ןיי.ת ולצה יש לרשום את שם המועמדפהמעט.  על 16:00בשעה 
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