משחק

שירה

ריקוד לקולנוע

לוס אנג'לס
• תארים ראשונים באומנויות יפות
• לימודי תעודה

לטלוויזיה

לבמה

ניו-יורק
• תוכניות לתעודת קונסרבטוריון
מקצועית

להיות
הטוב ביותר,
להתאמן עם
הטובים ביותר
האקדמיה האמריקאית למוזיקה ודרמה (AMERICAN
)MUSICAL AND DRAMATIC ACADEMY - AMDA
היא מוסד להשכלה גבוהה ללא כוונות רווח המיועד להכשרה
של שחקנים ,זמרים ורקדנים לאומנויות הבמה ,לקולנוע
ולטלוויזיה .המוסד קיבל הכרה והסמכה מלאה מהאיגוד
האמריקאי של בתי הספר לתיאטרון ,הגוף היחיד בארצות
הברית המסמיך מוסדות לאומנויות הבמה.
ל AMDA-יש קמפוסים בשתי ערי הבירה העולמיות של תחום
הבידור :לוס אנג'לס וניו-יורק .מכללת  AMDAלאומנויות
הבמה ,שנמצאת בלב הוליווד ,מעניקה תואר ראשון באומנויות
יפות ( )BFAולימודי תעודה מקצועיים ( .)AOSהאקדמיה
האמריקאית למוזיקה ודרמה ,הפועלת בקמפוס של ניו-יורק
באפר וסט סייד היוקרתי במנהטן ,מציעה תעודות קונסרבטוריון
עם אפשרות להגיש מועמדות ולהמשיך את הלימודים בקמפוס
בלוס אנג'לס כדי להשלים תואר .BFA
 AMDAמציעה עשרה מסלולים ייחודיים לתארים ותעודות
בתחומי המשחק ,המחזמר ותיאטרון המחול ,עם אפשרות
ללמוד בכל אחד משני הקמפוסים.

היסטוריה עשירה
מאז היווסדה בשנת  AMDA ,1964הייתה לחלוצה במצוינות להכשרה
בתחום אומנויות הבמה ,והשיקה רבות מהקריירות המוצלחות ביותר
בתחומי התיאטרון ,הקולנוע ,הטלוויזיה והמדיה החדשה .כיום AMDA
עדיין יוצרת תוכניות חדשניות וייחודיות בתחום אומנויות הבמה בתגובה
לצרכים המשתנים ללא הרף של תעשיית הבידור.
הסטודנטים ב AMDA-מוכוונים להצלחה מהצעד הראשון שלהם
בקמפוס .הסגל מונה יותר מ 300-מרצים ,שרבים מהם הם שחקנים,
כוריאוגרפים ובמאי קולנוע פעילים .הסטודנטים מקבלים באופן שוטף
הצצה לתעשייה ממומחים העובדים בענף.

הצטרפו
לקבוצת עילית
כל שנה ,יותר מ 1,500-סטודנטים מכל
העולם משתלבים בתוכניות הלימוד הקפדניות
של  AMDA. 30עד  35שעות שבועיות של
קורסים ,בתוספת זמן החזרות וההכנות ,הן חוויה
אינטנסיבית ,יצירתית ותחרותית.
ב AMDA-קיימות הזדמנויות רבות להופיע
הן על הבמה והן מול מצלמה ,מה שמאפשר
לסטודנטים לבנות קורות חיים מקצועיים במהלך
תקופת ההכשרה שלהם .הסטודנטים יכולים
גם להשתתף בשעות הלילה בפאנלים העוסקים
בתעשייה ,מה שמעניק להם חשיפה בפני מנהלי
ליהוק לברודווי ,לטלוויזיה ולקולנוע ,וכן בפני סוכני
כישרונות ,במאים ,מפיקים וחברות הקלטה.

משימה אפשרית
 AMDAמעניקה השכלה חסרת מתחרים באומנויות הבמה לקהילה
מגוונת של אומנים ,והיא יוצרת סביבה שמאפשרת לסטודנטים לפתח
את המיומנויות ,הביטחון העצמי והדימיון שלהם ,וכן את כוחם לתרום
לקהילות כאנשי בידור ,יזמים ,אנשי חזון ,אנשים שלומדים לאורך כל
חייהם ואזרחי עולם הגונים ואחראים .על לכול AMDA ,מלמדת את
הסטודנטים שסימני ההיכר של קריירה מוצלחת ומספקת הם מחויבות
ותשוקה.

מכללה וקונסרבטוריון
במקום אחד
 AMDAהיא המוסד היחידי מבין המוסדות לאומנויות הבמה שמציע תואר
ראשון באומנויות יפות ,לימודי תעודה מקצועיים ותעודות קונסרבטוריון מקצועיות.
בכל אחת מהתוכניות ש AMDA-מציעה מושם דגש על מצוינות מקצועית ,וכולן
נועדו לסייע לכל סטודנט לממש את מלוא הפוטנציאל האמנותי שלו בעזרת
יסודות איתנים באומנויות הבמה.
תוכנית הלימודים של  AMDAכוללת את הדיסציפלינות המרכזיות בתחום
אומנויות הבמה ,כלומר משחק ,מחזות זמר ומחול .כל שנת לימודים מורכבת
משלושה סמסטרים ,עם אופציה להשלים את לימודי התעודה או תואר הAOS-
בארבעה סמסטרים רצופים במהלך ששה עשר חודשים ,ואת התואר הראשון
באומנויות יפות בתוך פחות משלוש שנים .קיימות מלגות לסטודנטים מכל
העולם.
ההכשרה ב AMDA-הובילה את הבוגרים להצלחות אדירות בתעשיית הבידור.
ניתן לראות את האומנים שלנו מופיעים בברודווי ,בסיבובי הופעות תיאטרון
בארצות הברית ומדינות אחרות ,וכן בסדרות טלוויזיה ,סרטים ופלטפורמות
דיגיטליות .אפשר גם לראות אותם במופעי סטנד-אפ ,אימפרוביזציה ,מופעי יחיד,
סרטוני מוזיקה ,סיבובי הופעות פופ/רוק וקונצרטים מסחריים .רבים מהבוגרים
עשו קריירות יוצאות מן הכלל בתחומי הבימוי ,הכוריאוגרפיה ,ההלחנה ,כתיבת
המחזות לבמה ,לקולנוע ולטלוויזיה ,ניהול הבמה והתיאטרון הטכני ,וכן כסוכני
כישרונות ומנהלי ליהוק .אין סוף להזדמנויות.

תוכניות לתואר ראשון באומנויות
יפות (לוס אנג'לס)

תוכנית הלימודים לתואר ראשון באומנויות יפות ( )BFAמטפחת את המצוינות
האומנותית ,הלמידה הרב-תחומית והביצועים תוך מעורבות חברתית ,וכן את
רוח שיתוף הפעולה .הסטודנטים עוברים קורסים מגוונים בתחומי השכלה
כלליים ,שתוכננו להיות רלוונטיים לחייהם ולקריירות שלהם ,ובמקביל גם להקנות
להם יסודות מוצקים ביזמות ,הדרושה לצורך ההתמודדות בענף אומנויות הבמה.

תוכניות ללימודי תעודה
מקצועיים (לוס אנג'לס)

התוכניות לללימודי תעודה מקצועיים ( )AOSמעודדים את הצמיחה האומנותית
והגילוי העצמי במסלול מקיף ,אך תמציתי ,המורכב מארבעה סמסטרים .תוכנית
הלימודים שהוכנה בקפידה מעניקה הזדמנויות לפיתוח מיומנויות וטכניקות חיוניות
בצורה אינטנסיבית וממוקדת.

תוכניות מקצועיות בקונסרבטוריון (ניו-יורק)
תוכניות הלימודים המקצועיים בקונסרבטוריון מציעות הכשרה ייחודית הממוקדת
בדיסציפלינות ל משחק ,מחזמר ומחול .קצב ההתקדמות רקבוע של הקורסים
עוזר לסטודנטים לפתח שילוב מלוכד של מיומנויות יצירתיות וטכניות בתחומי
אומנויות הבמה.

קונסרבטוריון קיץ לתלמידי תיכון
בשני הקמפוסים של  AMDAמתקיימות תוכניות קיץ ייחודיות ,קפדניות
ואינטנסיביות בנות שבועיים לתלמידי תיכון .בקונסרבטוריון הקיץ לתלמידי תיכון
מוענקת הכשרה ברמה עולמית בתחומי אומנויות הבמה.

צאו לדרך
בקרו עוד היום באתר  ,amda.eduמלאו טופס בקשה מקוון וקבעו תאריך
למבחן בד (אודישן) AMDA .מקיימת מבחני בד אישיים ברחבי ארצות הברית
ומסביב לעולם .לחלופין ,ניתן לצלם ולשלוח את מבחן הבד שלכם כסרטון
וידאו דרך האתר .למידע נוסף אודות דרישות הקבלה ומבחני הבד ,בקרו באתר
.amda.edu/admissions

מכללת
לאומנויות הבמה
לוס אנג’לס

האקדמיה האמריקאית
למוזיקה ודרמה
ניו-יורק

