
 
 
 

 פיתוח קול למתקדמים סילבוס קורס 
 ה: מקס פינקורמ

 
 :הקורס אודות

עם המערכת הקולית היכרות שערכנו לאחר  קורס פיתוח קול למתקדמים הוא קורס המשך לרמת המתחילים.
כל הכלים שלמדנו. את אלו את בעבודה על השיר שפה בה אנו יכולים לתקשר, נלמד ליישם ולשלב הופיתחנו את 

 הטובה הלמידה היא ,בעיות ולפתור לזהות יכולתהו באחר התבוננות תוך צפייה במשתתפי הקורס האחרים. נעשה
 .ביותר

 
 :מטרות הקורס

 טכניקת שירה, הגשה, אינטרפרטציה ואלתור. ל כלים קבלת
 

 :יעד קהל
 את למד שלא מי - קול פיתוח שעות 10 עד שלמד למי או באקסטרא המתחילים קורס את שסיים למי מיועד הקורס

 .03-6225333 בטלפון אלינו לפנות ניתן, הרישום לפני להתייעץ יש, מקס עם המתחילים קורס
 

 :הקורס נושאי
 שלמדנו מה כל את ונקבע נבסס ובו מעשי קורס הוא מתקדמים . קורס"איך"ב ויותר" למה"ו" מה"ב פחות נתעסק
 על בעבודה כה עד שלמדנו הכלים כל את ונשלב נתרגל .יותר מעמיקים תרגילים של שונים בסוגים נתנסה '.א בשלב

  .שיר
 

 תכנית הקורס
 

 נושא תוכן

 חימום קולי-
 חזרה על העקרונות שנלמדו בקורס מתחילים-
 סבב שירה ופידבקים-

 היכרות  .1

 חימום קולי-
 השמעת משימת החיקוי-
 היכרות עם שירת הג'אז-
 סבב שירה ופידבקים-

 משימת חיקוי + עולם הג'אז .2

 חימום קולי-
 המשך עבודה על שירת ג'אז-
 סבב שירה ופידבקים-

 עולם הג'אז .3

 חימום קולי-
 דגשים לשירת רוק-

 עולם הרוק וחתולים אחרים .4



 
 
 

 סבב שירה ופידבקים-

 חימום קולי-
 תרגילים באלתור, פיתוח שמיעה וריתמיקה-
 סבב שירה ופידבקים-

 הופעה בימתית .5

 חימום קולי-
 יישום כל התכנים שנלמדו -סבב שירה ופידבקים -

 שירים לבחירתכם -שיעור מסכם  .6

 חימום קולי-
 יישום כל התכנים שנלמדו -סבב שירה ופידבקים -

 שירים לבחירתכם -שיעור מסכם  .7

 
 

 מקס פינק – המרצה אודות
 מוזיקלי, גיטריסט ומורה לפיתוח קול. נהלזמר, יוצר, מ •
 'רימון'.בוגר בית הספר הגבוה למוזיקה  •
  

 :לו"ז הקורס
 להלן הלו"זב 22.04ב הקרוב יפתחהמחזור 

מס' 
 מפגש

 הערות שעות יום תאריך

בשבוע הבא אין שיעור,  19:45-21:15 ד 22.04 1
 יום העצמאות

   19:45-21:15 ד 06.05 2
בשני שבועות הבאים  19:45-21:15 ד 13.05 3

אין שיעור, המרצה 
 החו"ל

   19:45-21:15 ד 03.06 4
   19:45-21:15 ד 10.06 5
במקרה של שינוי או   19:45-21:15 ד 17.06 6

ביטול מטעם אקסטרא 
יתקיים שיעור השלמה 

08.07/או  01.07ב  
 
 

 :והרשמה נוספים לפרטים
 אתר אקסטרא|  03-6225333: טלפון|  xtra2@student.co.il: מייל

 
 .שלב בכל הקורס ובזמני הקורס בתכני שינויים לערוך הזכות את לעצמה שומרת סטודנט אקסטרא חברת* 

http://xtra.student.co.il/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%9c%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%9d/

