בוגרות יקרות ובוגרים יקרים,
האקדמיה שמחה לבשר על הקמת "ארגון בוגרים" עבורכם ,בשיתופכם ובעזרתכם.
בוגרי האקדמיה מעורבים בחיי המוסיקה ,המחול ,התרבות והאמנות בישראל וברחבי העולם.
אנו גאים מאוד בהישגיהם של בוגרינו בכל התחומים ובהשפעתם על התרבות והחברה בכל מקום בו הם
נמצאים.
הקמנו ועדת היגוי שמורכבת מבוגרות האקדמיה ובוגריה :קלאודיו קוגון – יו"ר ,אהוד אטון ,עדי רולינגס גורדון,
דנה וקסמן ,יורם יונגרמן ,עמית צפריר ,קרן קגרליצקי ,שחר רגב וחאדר שאמה.
את התהליך מלווים פרופ' מיכאל קלינגהופר ,סגן הנשיא לעניינים אקדמיים ,ושיר טייב.
מטרת העל העומדת לנגד עינינו בהקמת הארגון היא יצירת קהילה .קהילה לומדת ,מכילה ,יוזמת ומקשיבה.
קהילה שמעלה על נס את הידוק הקשרים וחיזוק הזיקה בין הבוגרים לבין עצמם ובין הבוגרים לבין האקדמיה.
ארגון הבוגרים יהווה כלי להתפתחות המקצועית של הבוגרים ולשמירה על קשר ועדכונים עם בוגרים אחרים,
מרצים וסטודנטים.
תכניות ושירותים
-

-

-

קידום יצירה של בוגרים  -בוגרי האקדמיה יקבלו את האפשרות להשתמש במשאבים הקיימים
באקדמיה כמו אולפן ההקלטות ,חדרי אימון ואולמות .בוגרים יוכלו להריץ מופעים חדשים ,יוכלו לנסות
להגשים את החלומות האמנותיים שלהם באקדמיה ולקבל עזרה וסיוע .הבוגרים יוכלו להשתתף
בעשייה האמנותית באקדמיה.
קידום פעילות של בוגרים – פרסום קונצרטים ,מופעים ויוזמות בהשתתפות בוגרים ,באמצעות ערוצי
תקשורת ומדיה חברתית של האקדמיה.
פיתוח מקצועי – קבלת מידע על הזדמנויות אמנותיות ,חינוכיות ,מימון ואחרות ,מהארץ ומהעולם,
לפיתוח מקצועי.
רשת חברתית רחבה לקבלת מידע וייעוץ בין בוגרי האקדמיה
אירועים לבוגרים – ערבי בוגרים ,סמינרים והרצאות (פיזי ודיגיטלי)
שיתופי פעולה יצירתיים בין בוגרים בכל התחומים ,בכל הגילים
בוגרים ברחבי העולם  -מתוך דבריו של אהוד אטון ,חבר ועדת ההיגוי:
"אנחנו צריכים לחשוב ,מהי המורשת של האקדמיה? מה המשקל של האקדמיה כבי"ס גבוה
למוסיקה ולמחול בתעשייה העולמית ,מה מעמדה בקהילה להשכלה גבוהה אמנותית בעולם?
האקדמיה היא "בית לאסכולות חשיבה שונות" ,הבוגרים שלה מייצגים את זה".
הזדמנויות חונכות – בוגר אקדמיה מבוגר יחנוך בוגר אקדמיה צעיר /בוגר אקדמיה יחנוך סטודנט.
קרן מלגות

הארגון הוא שלכם ולמענכם ,וחשוב לנו שתהיו שותפים לעיצובו ולתוצריו.
נשמח לשמוע מכם .אנא כתבו לנו במייל  Alumni@jamd.ac.ilשאלות ,רעיונות ,הערות והארות.
רוצים להיות חלק מהארגון? מלאו פרטים כאן ואנחנו נעשה את השאר.

Dear Alumni,
The Jerusalem Academy of Music and Dance is happy to announce the establishment of
The Alumni Association.
Our graduates are an integral part of the music, dance and cultural life in Israel and
worldwide. We are very proud of their achievements and influence.
We have established a Steering Committee composed of academy graduates:
Claudio Kogon - Chair, Ehud Ettun, Adi Rowlings Gordon, Dana Waxman, Yoram
Jungerman, Amit Tzafrir, Keren Kagarlitsky, Shachar Regev and Khader Shama.
The process is accompanied by Prof. Michael Klinghoffer, Vice President for Academic
Affairs, and Shir Taieb.
Our ultimate goal is to create a community that learns, listens, initiates and is inclusive, a
community that strengthens the bond between its members and the academy.
The Alumni Association will serve as a tool for the professional development of the
graduates and for connecting between people.
Our Plan and Services
-

-

-

Promoting Artistic Creation and Performances – Graduates will be able to use
existing resources in the academy such as the recording studio, practice rooms,
dance studios and concert halls. Graduates will be able to present their work in the
academy and receive assistance in fulfilling their artistic visions.
Promoting Alumni activities – The Academy will help advertise concerts, shows
and initiatives on social media, in the JAMD Newsletter and more.
Professional development – Providing information on artistic, educational, financial
and other opportunities locally and internationally.
Creating a wide social network for exchanging information and counsel among the
alumni.
Alumni Events – gatherings, seminars and lectures.
Creative Collaborations between graduates of all ages and from all backgrounds.
Alumni around the world – Ehud Ettun, member of the Steering Committee:
"We need to ask, what is the Academy's legacy? What is the artistic tone that the
academy has as a higher education school of music and dance around the world?
JAMD is the home to many different schools of thought, which its graduates
represent."
Mentoring program
The Alumni Association Scholarship Fund

This Association is for you. It is important that you take an active part in shaping it and its
products. We would be happy to hear from you, please write your questions, suggestions,
etc. to alumni@jamd.ac.il
Want to be part of the Association? Fill your details here and we will do the rest.

