סיכום מפגש צוות מיל"ה עם נציגי הרכבים ממחוז שרון דרום מיום ( 23.2.2021בזום)
נכחו :רון גנג מנכ"ל מיל"ה ,יגאל פרי יו"ר וידת הרכבים ,ארז פריטל מנהל מחוז דרום ובונה
האתר של מיל"ה ,אבנר מ"האנסמבל החדש" ,נאוה מ"הרמוניה ,ו " ווקאליזה בשרון",
איציק מ"הדרים" ,אודי מ"הרעננים" ,הגר מ"יחדיו" ,שלמה מ"שרונים" ,טליה מ"שמים",
דיתה מ"צלילי כפר סבא" ,טלי מ"אביחיל" ,אמיר מ"ווקאלוסיטי" ,רחל מ"קולות הכפר",
אבנר מ"תו השעה" ורונה.
מטרת המפגש :לשמור על קשר עם הרכבי המחוז.
נושאי המפגש .1 :מה תוכנן לשנת  2020ומה בוצע.
 .2מה מתוכנן לשנת  2021אם וכאשר יתאפשר.
 .3מנצח/ת מלווה למחוז שרון דרום.
 .4שאלות ותשובות.
ארז פריטל – עדכון על האתר של מיל"ה והחידושים שבו.
רון  -סקירה על מה שנעשה ב :2020-פתחנו בחגיגת  20שנה למיל"ה בסובב ים המלח
בינואר עם הפקה של למעלה מ 1100-זמרים וזמרות בהשתתפות ה"סווינגל סינגרס",
שירי מימון ,ווקאלוסיטי ועוד.
סולם מיל"ה בפברואר שהתקיים עם שופטים בינלאומיים ובשיתוף האינטרקולטור.
השתתפו כ 500-זמרים זמרות ,שבעה הרכבים זכו בקטגורית זהב מה שמאפשר להם
להשתתף בפסטיבלים בינלאומיים בחו"ל בדירוג מועדף.
במרץ -און סטייג שבוטל בגלל הקורונה.
באוגוסט -מופע בגבעת התחמושת ,באויר הפתוח ,בין הסגר הראשון לשני ,עם הופעות
של  150זמרים וזמרות ובצילום ישיר בו צפו כ 1200-איש.
הזמריה בעכו בוטלה ובדצמבר הופקה בשלושה ימי זמריה משודרים .המפיק אבי פיינטוך
והמנהל המוסיקלי רון גנג .נעשו ראיונות ע"י נועם גיל-אור ,שהיה המנחה ,עם המנצחים
של ההרכבים.
בדצמבר -חנוכה ,פרויקט "טירת כרמל" ,זו השנה ה ,17-צולם בשידור חי בו צפו כ2000-
איש.
פרויקט בבית מזרח מערב ביפו בו השתתפו  10הרכבים שצולם וצפו בו מעל  2000איש.
במשך השנה התקיימו השתלמויות עם מנטורים מחו"ל כמו :מריל מרטנס ,קווין פוקס ועוד
בזום לזמרים ומנצחים.

זומיל"ה – פרויקט שחבורות צילמו קליפים מהארץ ומחו"ל והועברו למיל"ה ושודרו בימי
חמישי לחברי מיל"ה.
מה מתוכנן ל:2021-
במרץ – בבית פליציה בלומנטל בו יופיעו  10הרכבים ,יצולם ויועבר לתכנית של המופע.
פרויקטים של רשות הטבע והגנים הלאומיים ,אתרי מורשת ,כמו :בית גוברין ,מחנה
המעפילים בעתלית ועוד.
במאי – ים המלח במתכונת שתתאפשר.
הוקמה קבוצת ווטסאפ של מעל  150מנצחים על ידי עדי רון ,יו"ר ועדת מנצחים ,על מנת
לשמור על קשר איתם ,להחליף רעיונות ולנסות להחזיר את כל הפעילויות במסגרת
האפשר.
יגאל :בהדברות עם עדי רון ,יו"ר ועדת מנצחים ,לצרף מנצח מלווה לניהול המחוז על מנת
לעזור בארגון המחוז ולנסות להרכיב תכנית מחוזית וכמו כן להוסיף הרכבים למיל"ה .עדי
ידאג למנצח עבורנו.
סיכום המפגש:
שמענו מרון על פעילויות מיל"ה בשנת  2020שהתבצעו וכאלה שלא ניתן היה לבצע בגלל
התקופה ההזויה של הקורונה .כמו כן שמענו על התוכניות לשנת  2021אם וכאשר אפשר
יהיה לבצען בתנאי התו הסגול והירוק .שמענו על ידי נציגי ההרכבים על הדרכים השונות
בהן קיימו חזרות והקושי בכך בתקופה הזאת.
חברים בקשו להרחיב פעילויות גם למחוזות אחרים.
בנימה אישית רוצה להודות לכולם על השתתפותם במפגש .חושבת שיש למפגש כזה
חשיבות יתרה להמשך פעילותה של מיל"ה .תודה נוספת לנאוה ולרחל שמי שהביעו נכונות
לעזור בפעילות המחוז.
תודה רונה.

