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 נסהה אירטצה  - ספרד

רקדה בלהקות הבלט הגדולות ביותר באירופה, כגון בלט בזל, ליאון 

, דואטו ו'נאצ כמו כוריאוגרפים עם עבדהועוד .  NDTאופרה בלט, 

, אינגר והן'ג, גודני קופו'ג, אק מאטס, קיליאן ירי'ג, פורסיית וויליאם

, אקמן אלכסנדר, מקרגור וויין, נהרין אוהד, פיט קריסטל, ולסקי מדחי

 .ועוד

 הפסטיבל כמו כוריאוגרפיות בתחרויות בפרסים זכתה אירטצה

 במדריד Certamen Coreografico, טנז סולו לתיאטרון הבינלאומי

 בשנת( ספרד) המחול מקצועני איגוד ידי עלבציון לשבח  וזכתה

 שעברה האמנותי על המסלול.2007

יצרה , רקדה היא, עצמאית לאמנית הפכה, 2009 בשנת

 .העולם רחבי בכלות ולימדה כוריאוגרפי

שפה  פיתחו. הם "i+i"את  בקוביץ' איגור עם יחדייסדה  2014בשנת 

 פעולה והם משתפים" מטמורפוזה שיטת" בשם תנועתית חדשה

 מופעים הפקתכרקדנים, כוריאוגרפים, הוראה ו פרויקטים במגוון

 Metamorphosis International" ומארגני ייסדימ .ואירועים

Residency." 

 

 

 

 

 אייל דדון -ישראל 

כמו כן עבד עם  .להקת המחול הקיבוציתוברקד בלהקת המחול "קמע" 

ובת   NDT) עידן שרעבי גלבר)פורסייט(, נוח  )בלט קולברג( , איתן סיבק

 .)קמע( , אור אבוהב תמיר גינץ ליאור לב )בלט שטוטגרט( , , שבע(

  "Eurograde" זכה אייל במקום הראשון בתחרות סולואים 2013בשנת  

 2014בשנת   .אשר אותו ביצע ויצר  "Intro" שבבולגריה , סולו שנקרא

 .ו לעולם המחול הישראליזכה בפרס ע"ש "יאיר שפירא" על תרומת

אייל יוצר יצירות מחול כבר בפעם החמישית ברציפות לתכנית "מסע" 

מחול של להקת המחול הקיבוצית ולאחרונה הוזמן ליצור יצירה 

לתאטרון מחול ירושלים במקביל ליצירותיו בלהקה הקיבוצית ויצירותיו 

 .  במסגרות פרטיות המופיעות בארץ

 

 

 



 

 )שיטת מטרמפוזיס( בקוביץ'איגור  –איטליה 

רקדן, יוצר, מורה. איגור בוגר האקדמיה הלאומית ברומא וקודארטס 

ברוטרדם, הולנד. כרקדן עבד עם קריסטינה דה שטל וננין לינינג בין 

רבים אחרים, לפני שיסד את ״מטאמורפוזיס״ ביחד עם כוכבת 

מואירצה אנסה. איגור מלמד, יוצר ורוקד  NDTלשעבר של להקת 

לטאיוואן, מיפן וספרד, מקנדה להולנד.  סביב לעולם ממקסיקו מ

  ועכשיו אנו אומרים לו ״ברוכים הבאים לירושלים״.

 

 

  

 

 

 )עכשווי( דור ממליה –גרמניה/ ישראל 

ף כרקדן ללהקת המחול הקיבוצית בניהולו הצטר, לימודיו סיום עם

, של יורם כרמי "פרסקו" המחול בלהקת רקד. באר רמי של האמנותי

, דלל סוזן מרכז ושל הישראלית האופרה של" הפרוייקט"השתתף ב

 מאת יצירות רקד הוא. שרעבי עידן ועם ורטיגו המחול הקתרקד בל

, לינקה סוזאן, גת עמנואל, גודני קופו'ג, גוקה מרקו, פורסיית ויליאם

 . ועוד שרעבי עידן

 עיים כגון: לרקדנים במוסדות מקצו וסדנאות אמן כיתותמעביר 

NDT2 הבלט דנית המלכותי הספר בית גוןכ ואקדמיות. 

 

 

 

 

 


