מדריך  YGP-חצי הגמר הבינלאומי
בישראל 15-16 :במרץ2021 ,

חברים יקרים,
אנו שמחים לקבל את פניכם לקראת עונת התחרות  !YAGP 2021העונה החדשה מביאה עימה מציאות חדשה
אליה מסתגלת כל קהילת האמנויות ,כולל  .YAGPהבריאות והבטיחות של משתתפינו הינן בראש סדר
העדיפויות שלנו ,ו YAGP -תמשיך לעקוב אחר כל ההנחיות שייקבעו על ידי ממשלת ישראל ,הרשויות
המקומיות  /עירוניות ומדיניות התיאטרון.
אנא שימו לב לפרטים הבאים בדגש לעונת :2021
המשתתפים יחולקו לקבוצות קטנות יותר המפוזרות לאורך לוח הזמנים של כל יום .מכיוון שמגבלות כמות
האנשים לכל מקום יוכתבו על ידי התיאטראות והנחיות המדינה בזמן האירוע ,יינקטו צעדים שיעזרו לשלוט
במספר האנשים שנכנסים ללובי ולאזורים אחרים בתיאטרון בכל זמן נתון.
●  Master Classesעשויים להתקיים באופן וירטואלי אך זה תלוי במצב הנוכחי ,אנו נודיע לרקדנים
שלנו בקרב למועד האירוע.
● טקסי פרסי חצאי הגמר יערכו באופן מקוון ,לכל תחרות.
● כדי לסייע לרקדנים שלא הצליחו למצוא השמה מקצועית השנה כתוצאה 'מהקורונה' ,קבוצת הגילאים
 Seniorתורחב כך שתכלול רקדנים בגיל .20
● בעוד שתלבושות מעולם לא היו תנאי כדי להשתתף ב ,YGP -אנו מבקשים להדגיש כי הרקדנים
מוזמנים להתחרות בבגדי ריקוד בסיסיים ואינם צריכים להשקיע בתלבושות לעונת .2021
● במקרה של ביטולים עקב 'קורונה' ,התחרות תועבר להיות באופן מקוון ,והתעריף יעודכן בהתאם.
ייתכנו התאמות נוספות במהלך העונה בהתאם להנחיות חדשות שייקבעו ,YGP .כמובן ,תמשיך למסור
למשתתפיה כל שינוי שכזה או מידע חשוב אחר לגבי העונה הקרובה.
בינתיים ,אנו מזמינים אתכם לעיין במדריך זה לקבלת מידע על לוח זמנים ראשוני ומידע על מיקום התחרות,
בכדי לסייע בתכנון לוח הזמנים שלכם ובחירת המיקום הנכון לחצי הגמר עבורכם .לאלו שלא יוכלו לנסוע
בעונה זו ,תתקיים אפשרות לתחרות וירטואלית  -אנא המתינו למידע נוסף בהמשך.

לוח זמנים
לידיעתכם ,לוח הזמנים שפורסם אינו סופי ונועד רק לתת לכם מושג כיצד כל חצי גמר מסוים יהיה בנוי.
לדוגמא ,חצי הגמר מתחיל בדרך כלל בהופעות בקטגוריית  ,Pre-Competitiveואחריה  ,Juniorsואז Seniors
ו ,Ensembles -אם כי סדר זה עשוי להיות שונה בכל מקום.
תלוי בזמינות התיאטרון ובכמות האנשים שיכול לקבל ,ייתכן שנוכל להזמין משתתפים מרשימת ההמתנה על
ידי ביצוע התאמות בציר הזמן והוספת יום נוסף לתחרות .במקרה זה ,על ציר הזמן ייקבע כי תאריכים נוספים
אלו יהיה בסטטוס של ( pendingהמתנה) .אם אינך רואה תאריכים בסטטוס " "pendingבציר הזמן המקדים
שלמטה ,המשמעות היא שלמקום אין זמן פנוי נוסף והוא יתאים רק למספר מוגדר של משתתפים.
הפירוט יובהר בלוח הזמנים הסופי ובלוח הזמנים המפורט .הגרסה הראשונית של לוח הזמנים המפורט תפורסם
לאחר התאריך האחרון לרישום ,כ 5-6 -שבועות לפני כל חצי גמר .לוח הזמנים הסופי יפורסם  7-10ימים לפני
האירוע.
אנו ממליצים בחום לסיים את סידורי הנסיעה רק לאחר פרסום הגרסה הראשונית של לוח הזמנים
המעודכן ,כחמישה עד שישה שבועות לפני האירוע.

מיקום התחרות
כאן תוכלו למצוא פרטים על אירועי חצי הגמר .מספר המושבים בתיאטרון יכול לשמש בדרך כלל כמדד טוב
לגודל האירוע  -ככל שגודל האודיטוריום קטן יותר ,כמות המשתתפים מוגבלת יותר ולהפך .חצאי גמר
המתקיימים במועד מאוחר יותר בעונה ,בדרך כלל נהיים עמוסים יותר .בכל המקרים אנו ממליצים להירשם
מוקדם בכדי להבטיח השתתפות במקום המועדף עליכם.
אנו מצפים לראותכם בעונת  .YGP 2021אנא אל תהססו לפנות למשרד האזורי שלנו בכתובת
 yagp.israel@gmail.comלכל שאלה נוספת.
צוות YGP

YGP 2021 Tel Aviv, Israel
מידע חשוב
על המקום
התחרות תתקיים בתיאטרון 'בית הבנים' המשמש כבר עשרות שנים כבית חם לרקדנים ואמנים ישראלים .בסמוך
 3אולמות ריקודים לחימום ושיעורים.

התיאטרון
תיאטרון :תיאטרון 'בית הבנים'
כתובת :קיבוץ כפר מנחם
גודל במה 22 :מטר ×  12מטר
גודל האודיטוריום 890 :מושבים
מסעדות בקרבת מקום :מספר אפשרויות :דוכני מזון בריא במתחם התחרות ,מסעדות במרחק נסיעה 10-15
דקות.
אתרhttp: //www.kfar-menachem.org.il/cgi-webaxy/item? 509 :

תיאטרון בית הבנים

לינה בקיבוץ שדה יואב:
למעוניינים לשהות במגורים מסודרים בקיבוץ שדה יואב (כולל ארוחת בוקר).
כתובת :קיבוץ שדה יואב
מרחק לתיאטרון 28.1 :ק"מ ( 30דקות ברכב)
אתר/http://www.orhan-yoav.co.il :
עלות( ₪ 192 :לחדר לרקדן ,כולל ארוחת בוקר)
 3/4/5אורחים יכולים להתארח בחדר אחד.

YGP 2021 Tel Aviv, Israel
לוח זמנים
יום שני 15 ,במרץ:2021 ,

תַ חֲ רּות
תיאטרון 'בית הבנים'
11:00-22:00

יום שלישי 16 ,במרץ:2021 ,

תַ חֲ רּות
תיאטרון 'בית הבנים'
11:00-22:00

יום שבת 20 ,במרץ:2021 ,

Master Classes

באמצעות ZOOM
מתקיים במהלך היום

יום ראשון 21 ,במרץ:2021 ,

Master Classes

באמצעות ZOOM
מתקיים במהלך היום
טקס הפרסים
באופן מקוון
20:00
●
●
●
●

ההרשמה מתחילה שעה וחצי לפני זמן התחרות שלך.
לידיעתך לוח הזמנים הינו זמני ועלול להשתנות.
הגרסה הראשונית של לוח הזמנים תפורסם  5-6שבועות לפני האירוע.
לוח הזמנים הסופי יפורסם  10-14יום לפני האירוע.

ארוחות:
ניתן למצוא מסעדות ליד האורחן באמצעות  google.com/mapsוהזנת כתובת המקום.
מרחקים:
מרחק מהתיאטרון לאורחן 28.1 :ק"מ ,כ 30 -דקות נסיעה ברכב.
מרחק מתחנת הרכבת קריית מלאכי-יואב (התחנה הקרובה ביותר לתיאטרון) לתיאטרון:
 4.7ק"מ ,כ 7 -דקות נסיעה ,או תחבורה ציבורית -כ 8 -דקות נסיעה.

