
 "2 היצמינא לש חספ"
 

 חגיגת אנימציה לכל המשפחה תתקיים בחול המועד פסח,
 , בסינמטק תל אביב 8-11/4 

 
המכללה הישראלית לאנימציה מזמינה את הקהל הרחב להפנינג אנימציה לכל המשפחה 

, חול המועד 8-11/4". החגיגה הצבעונית והססגונית תתקיים בתאריכים 2"פסח של אנימציה 
(מול  4טק ת"א ובבניין המכללה הישראלית לאנימציה, ברחוב הארבעה פסח בסינמ

הסינמטק). זוהי הזדמנות חד פעמית לראות את מאחורי הקלעים של הסרטים המצוירים 
 עליהם גדלנו, לראות כיצד יוצרים אנימציה ועוד.

 
, " יכלול מגוון רחב של אירועים לכל המשפחה ובהם: דוכני קומיקס2"פסח של אנימציה 

סדנאות לילדים איך עושים אנימציה תלת ממדית, פיסול ממוחשב, סדנת אנימציה 
 בפלסטלינה ועוד. ישנם גם אירועים הפתוחים לקהל הרחב ללא תשלום כמו: 

הקרנות סרטי אנימציה קצרים, לכל המשפחה, זוכי פסטיבלים ואוסקרים, שמייצגים  .1
 ר.את מיטב האנימציה העולמית מהשנים האחרונות ומהעב

הרצאות על איך עושים אנימציה והדגמות חיות מאנימטורים בכירים, שיראו לקהל  .2
 מימדית וקלאסית (מצויירת).-את תהליך העבודה שלהם, באנימציה תלת

 
 ", CG Master Class"-למקצוענים שבינינו, יתקיים במסגרת "פסח של אנימציה", ה

ציה מלאים של הדגמות חיות, סמינר במהלכו ייהנה הקהל המקצועי משלושה ימי אנימ
סקירות מקיפות והרצאות מעמיקות, שיאפשרו לקהל  ללמוד מניסיונם של אנימטורים 

פעמית להכיר לעומק את תהליכי העבודה, השיטות והטכניקות של -בכירים. הזדמנות חד
מוצאים ”, “משפחת סופר על“אנשי המקצוע המובילים במדינה ובוגרי הפקות בינלאומיות כמו 

 לוני טונז" ועוד. ”, “ג'ון קרטר”, “ת נמוא
 ההרצאות מיועדות גם לסטודנטים ולכל מי שמתעניין ביצירת אנימציה.

 
Uהרצאות לקהל: איך עושים אנימציה 

 באפריל. 8יום ראשון, 
 הרצאות והדגמות לקהל על תהליך יצירת אנימציה. 

 רשימת ההרצאות:
 הרצאה לילדים ונוער. בהנחיית האנימטור כפיר רם. - מימד-איך עושים אנימציה בתלתחינם!  - 12:30

 דקות. ללא תשלום. 45משך ההרצאה: 
 הרצאה לילדים ונוער. בהנחיית האנימטורית טל לוטן. -איך עושים אנימציה קלאסית (מצויירת) חינם!  - 13:30

 דקות. ללא תשלום. 45משך ההרצאה: 
 למבוגרים. בהנחיית האנימטור כפיר רם.הרצאה  -ממדית -איך עושים אנימציה תלת - 17:30

 ש"ח. 15דקות. מחיר כרטיס:  90משך ההרצאה: 
 הרצאה למבוגרים. בהנחיית האנימטורית טל לוטן. -איך עושים אנימציה קלאסית (מצויירת)  - 19:15

 ש"ח. 15דקות. מחיר כרטיס:  90משך ההרצאה: 
 

Uסדנאות אנימציה וקומיקס לכל המשפחה 
 .19:00 - 10:00, שעות באפריל 11עד  8

 ש"ח. 25דקות. מחיר כרטיס:  60סדנאות לילדים, לנוער ולמבוגרים, מסביב לשעון. משך כל סדנה: 
 רשימת הסדנאות:

 ממדית בתוכנה מאיה.-סדנת אנימציה תלת
 סדנת פיסול ממוחשב בתוכנה זיבראש.

 סדנת אנימציה לאינטרנט בתוכנה פלאש.
 ה פוטושופ.סדנת יצירת דמות קומיקס בתוכנ

  סדנת אנימציה קלאסית עם שולחן אור.
 



 
Uדוכנים ותערוכות 

 .19:00 – 10:00באפריל, שעות  11עד  8
  דוכני קומיקס, מדע בדיוני, פנטזיה ועוד אטרקציות. הקרנת סרטי אנימציה. חינם!

 .תערוכת יצירות סטודנטים ובוגרים של המכללה הישראלית לאנימציה  תערוכת יצירות קומיקס.
 קיר יצירה.

 

 
פריים מתוך  -פריים מתוך פרק משנות השבעים. משמאל  -אז ועכשיו (מימין  -רואד ראנר 

 פרק עכשווי).
 
 

ופתוח לקהל  9:00-16:00באפריל, בשעות  11עד  9הסמינר יתקיים בחול המועד פסח, 
דד, ש"ח ליום בו 250לקהל הרחב לכל הסמינר, ₪  480הרחב והמקצועי. מחיר השתתפות: 

 ח להרצאה בודדת.”ש 140
 

Uלפרטים והרשמה 
. או שלחו למייל עם 03-6482345 -התקשרו למזכירות המכללה הישראלית לאנימציה בטל'

   0TUcg.master.class@gmail.comU0T,לכתובת:   Masterהכותרת 
 

 פרטים נוספים כאן:
0TUmator.com/?p=4678-http://www.aniU0T  
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