זום מחוז חיפה והכרמל  -מיל"ה
תאריך20.1.21 :
שעה12.00 :
נוכחים :רון גנג ,עדי רון ,יגאל פרי ,אסנת שפיר ,ריקי ,שלמה
ויקי  -אינפוזיה
יעל פלד – צלילי האור
דלית בן צור – צלילי מנשה
רוני שפר – הבנימינים
לכל חברי במחוז חיפ"ה – מיל"ה,
שנה לא שגרתית עברה עלינו .לא הצלחנו להגשים ולקיים את כל מה שרצינו...
מיל"ה עשתה כמיטב יכולתה ומעבר כדי לשמור על העמותה ,על החבורות והמנצחים...
למרות המצב ,נשמור על האופטימיות  ,נמשיך לתכנן ולקרב אתכם אחד אל השני ואל
מיל"ה ובעיקר ,אל תפסיקו לשיר ...בואו נשמור על הקשר.
ב  17לפברואר נפגש שוב לפגישה בזום וכולי תקוה שנראה את כולכם שם ....הודעה
וקישור יגיעו לפני המפגש...
שלכם
אסנת
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רון :סוקר את מיל"ה בשנת 2020
ינואר – סובב ים המלח 20 ,שנה למיל"ה 1100 ,איש
פברואר – סולם מיל"ה 30 ,הרכבים 500 ,זמרים 7 ,זהב ,שופטים זרים.
מרץ –  ,on stageהיו נרשמים שרצו להגיע וכבר שילמו – בוטל!
הפקת וידאוקליפים ,זומיל'ה (חמישי בחמש) 10 ,הפקות עם כ  100איש בכל פעם.
עובדי מיל"ה בחל"ת
חוב על הפקת ים המלח שטרם נסגר.
עבודה ללא תקציב תוך החזקת הראש מעל המים (מיל"ה והחבורות).
השתלמויות ( )25למנצחים בזום ,כתיבת עיבודים עם לינה גרוט.
מאי – גבעת התחמושת 250 .איש 1000 .צופים בפייסבוק.
שרים ומצטלמים ביפו –  10הרכבים.
דצמבר – שידור חי מטירת כרמל
זמריה מקוונת –  100קליפים ,נעם גיל אור ,עכו 12.000 ,צופים
מריל מרטינס מהולנד – עבודה עם זמרים בזום  +צילום קליפ
לימוד תוים עם טל גרינברג
ווקלוסיטי ,גוספל ,בזום.
הקמת קבוצת מנצחים להחלפת דעות ותמיכה.
ועדת מנצחים תמכה בסדרת הסדנאות של אבי שיינמן.
מפגש עם המנצחים.
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צפי לשנת :2021
יורם רותם (ביוזמתם של המנצחים משה ניר ועדי רון) על אריק איינשטיין
הקרנת ההפקה של בית מזרח מערב –  2000צופים
 - 5.3.21שרים ומצטלמים.
תכנון לעוד מספר הפקות כאלה ללא קהל.
ים המלח – היה וניתן לקיים אירוע בסוף מאי  ,2021כל הרכב ישיר  4-5שירים.
אישור הופעה – אנחנו מוגדרים כחוגים ,ולכן סגורים.
אנחנו גם חברי אמ"י – רשאים לקיים חזרות ומופעים עד  50איש במקום סגור.
בית גוברין ( -פברואר-מרץ) במרשה ,אמפיתאטרון בשבתות.
אתרי מורשת ואתרי שמורות הטבע והגנים נפתחים ראשונה( .ציפורי ,עתלית)
רעיונות נוספים :עין שמר ,חאן חדרה ,מוזיאון העפלה וחיל הים ,גן האם .ערב שירי
מסורת בימין אורד (ניר עציון).
הצמדת מנצח מלווה לכל מחוז :מחוז חיפה – עדי רון
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