
P r o f e s s i o n a l  d a n c e  s c h o o l

ם י נ ו כ ד י ע ו ת  ו ש ד ח

רגע לפני שהשנה מסתיימת 
רצינו לעדכן אתכם במספר 

פעילויות שקרו בסטודיו ו"להרים" 
לרקדנים והרקדניות שלנו. הם 

כיכבו בפרויקטים נחשבים בעולם 
התרבות של הארץ לצד זמרים 

מפורסמים ואנחנו שמחים מאוד 
לשתף אתכם. 



רקדניות הסטודיו מהלהקות הבוגרות נבחרו 
לקחת חלק מהמופע של מרגי ובקליפ "לא יוצא 

למסיבות", כוריאוגרפיה של אביחי חכם.
הרקדניות: מאיה ברדה, יהלי קורן, ליהי טנצר, 
מאיה נמש, ניב קורן, רוני טנצר, רוני לדרמן, 

שושן רבינוב, דנה דאלי, יובל והבה, לידור ג'ן, 
מיכל פיטוס.

את המופע המושקע אפשר לראות בהוט 
VOD "עד גיל 21 תגיע לירח" והוא זמין עכשיו 

לכולם!!! 

השתתפות במופע 
"בזוקה" וקליפ של מרגי 

לצפייה

https://www.youtube.com/watch?v=x3Cdx7FMxho


השתתפות בקליפ של 
שירי מימון

לפני שבוע יצא סינגל חדש של שירי מימון 
עם קליפ מהמם, בו הרקדניות שלנו לקחו חלק. 

שם השיר "טיפה" 

הרקדניות : 
דנה דאלי, דנה זכריה, הילה דמב, טל סני, יעל 
בריזל, ליהי טנצר, מאיה נמש, נויה גילר, רוני 

לדרמן, שני אדר ושני רנצלר.

לצפייה

https://www.youtube.com/watch?v=kwdMMj2o2cY


פסטיגל 2020

כידוע מופע הפסטיגל לא פסח עלינו בחנוכה 
האחרון ובכל זאת עשו הפקה מדהימה עם כל 

מגבלות הקורונה.
רקדניות הסטודיו לקחו חלק גדול והשתתפו 
לצד רוב האומנים בהפקה מהעבר וההווה. 

שם הפסטיגל "MY פסטיגל"
הריקדיות שהופיעו: טל סני, שני אדר, מיכל 
פיטוסי, רוני לדרמן, מאיה ברדה, רוני טנצר, 

ליהי טנצר, ניב קורן, הגר רוזן, נויה גילר, מאיה 
נמש, דנה דאלי, ליאת שמואלי. 



 מאיה ברדה - 
רקדנית מצטיינת 

בוגרת הסטודיו שלנו מאיה ברדה שבכיתה יב' 
עברה את הבחינות של רקדן מצטיין. אנחנו 

גאים ונרגשים מאוד במעמד זה ושמחים שגם 
במהלך השירות הצבאי תוכל לעסוק בתחום 

הריקוד ולייצג את המדינה. 



השתתפות בקליפ של 
עדן אלנה לאירוויזיון

בנוסף לכך, מאיה נבחרה לככב בקליפ החדש 
של עדן אלנה עם השיר "חופשיה".

לצפייה

https://www.youtube.com/watch?v=br7YP-E1f3Y


I BELIEVE תחרות

I Believe הינה תחרות מחול ארצית מקצועית, 
מאתגרת וכמובן מהנה הפותחת בפני הרקדן 

את עולם המחול על כל סגנונותיו בהתאם לגיל 
ורמה. המטרה המרכזית היא אהבת המחול 

וחיזוק חווית ההצלחה.

 I Believe מזמינה רקדנים מגילאי 8 ואילך.
רקדניות הסטודיו השתתפו בתחרות 

שהתקיימה בינואר 2021. 

הזוכות בתחרות :
גבריאל רוזנברג מקום 1 גיל 14

רוני טנצר מקום 3 גיל +18
רוני הרשמן ודנה גינזבורג מקום 1 גיל 13 

נטע סני דנה קפלן מקום 1
גיל 12

גאים בכן מאוד !!! כול הכבוד!


