
ערב סיום מרגש בסטודיו "לה פוינט" מביא אותנו לשאול- איך הצלחתם 
להיערך לאירוע הסיום בזמן כל כך מאתגר שכלל בתוכו סגרים, בידודים 

ועוד??
היה בהחלט לא פשוט.  השגרה בסטודיו הופרה מדיי פעם על ידי סגר 
כזה או אחר. אני חושבת שמה שריחף באוויר הכי חזק- היה האי וודאות- 

לאן אנחנו הולכים ואיך תסתיים השנה?
הנושא העיקרי שעמד כאן על הפרק- היה פרוייקט ה"סוף שנה" שבשנה 

הקודמת התבטל על הסף. עצרנו בשיא ההכנות, ביטלנו 
אולם, אנשי מקצוע, תפירת תלבושות ועוד. הרגשתי את 

אכזבת התלמידות וזו הייתה חוויה לא נעימה. 
האם בכל סיום מחזור חוגים אתם מתחייבים למופע?

למעשה, אירועי סוף שנה חשובים בעיקר בשביל החוויה 
והסיפוק של הבנות. מופע מרהיב הוא לא אחד מהעיקרים 
שלנו ובנות שלא רוצות להופיע אינן מחויבות כלל. ולהפך- 
זה להופיע בסוף שנה- אנו מסבירים  בנות שעיקר רצונן 
שכנראה הגיעו למקום הלא נכון....כי אצלנו זה לא העיקר.... 
זה בהחלט נותן כוח ומכניס חדוות יצירה והמון גיבוש בין 
הבנות- לשם כך- ההשקעה ביצירה והפקת אירוע לסוף 

שנה- שווה!
ואי  יהיה  מה  יודעים  כשלא  התארגנתם  באמת  איך  אז 

אפשר לתכנן כלום מראש?
בגלל אי הוודאות התחלנו ביום הסרטות גדוש באדרנלין 
ביער בן שמן. יצאנו באוטובוסים לשטח, נוף, עצים, אווירה 

והרבה מצב רוח. תלבושות מיוחדות שנתפרו עם הרבה חשיבה. הצילום 
בשטח היה בהחלט חוויה מיוחדת בעבור כולנו. לצד האתגר ומזג האוויר 

החם הייתה אוירה טובה ואנרגיה בשמיים.
וואו - איזה סיום שנה מיוחד וחוויתי!!

אז זהו, שבסוף לא נעצרנו שם- בזכות הסרת המגבלות , החלטנו להיפגש 
פעילות  מכל  שערכנו  ההסרטות  את  נקרין  שבו  הורים  לערב  בנוסף 

הסטודיו ובפרט מהיציאה ליער בן שמן.
ואיך הייתה התוצאה?

התוצאה הייתה- מופע סיום מיוחד. העלנו כמה קבוצות לרקוד על הבמה. 
בין  הטוב  החיבור  לצד  ומרומם.  מכובד  ערב  והיה  מורות  ריקוד  העלנו 
הבנות והצוות, הקהל נהנה והגיב במשוב חם על המקצועיות, התלבושות 
המושקעות והאווירה הערכית. אני חושבת שהיה סיום יפה 

בהחלט.
אז מה התוכניות לשנה הבאה?

יצירה,  קידוש שם שמיים.  יהוו  זה  נתפלל שערבים מסוג 
אומנות, מקצועיות תוך שמירה על ערכים בלי פשרות ועם 

הרבה שמחה וסיפוק. אבל זה באמת לא העיקר. 
מבנה המערך השנתי אצלנו בנוי קודם כל מרמה מקצועית 
בלתי מתפשרת, עם צוות מנצח על מנת לקדם את הבנות 

ולתת להן סיפוק וחוויה מקצועית ומקדמת.
 בנוסף, אנחנו משלבים תוכניות מגוונות ופעילויות חויתיות 

ומגבשות במהלך השנה, מעשירים 
על  דגש  ושמים  עשיר  מחול  סגנונות  במגוון  הבנות  את 

קידום אישי לכל אחת.
איזה חוגים יש אצלכם?

כל סוגי המחול, לכל הגילים. 
השנה לאחר ביקוש רב- נפתחת קבוצה לגיל הרך בע"ה.

יש חוגים לנשים, לנערות וילדות בכמה רמות.
השנה החלטנו לסיים את הרישום עד 9 באב אי"ה ולהתחיל באלול שנה 

מסודרת ורציפה.
מחכות לכן , לאה טייר וצוות "לה פוינט"

סטודיו "לה פוינט" - הרישום נפתח!!

 תיק 
 מתנה 
 לכל נרשמת 

בשבוע זה

 ההרשמה 
לחוגי המחול  
שנת תשפ"ב 
בעיצומה!!!

 הרישום נסגר בט' באב
 פתיחת שנה באלול בע"ה!!


