RESUME

קורות חיים

דניאל אנגל

שחקן יוצר

פרופיל

השכלה
2015 - 2018

ת .לידה
 1פברואר 1991

גובה
 178ס"מ

משקל
 67ק"ג

מבנה גוף
רזה \ אתלטי

סטודיו למשחק ניסן נתיב ,ירושלים
לימודי משחק ,משחק מול מצלמה ,תנועה ,תאטרון
פיזי ומסכות ,פיתוח קול ,מחזות זמר ,ג'אגלינג ,ליצנות,
כתיבת יוצרת.

2009 - 2011

ישיבת ההסדר 'אהבת ישראל' ,נתיבות
לימודי מחשבה ופילוסופיה יהודית

2005 - 2008

תיכונית 'מקור חיים'
ישיבה
Israeli
בגרות מלאה ,מגמת היסטוריה

Nationality

פרסים
Youtube.com/user/halashlush

סוכנות

2019

מלגת השתלמות בתחום התיאטרון מפעל הפיס

זוהר יעקבסון

2018

העיר ירושלים
זוכה מלגת פרס ראש
Facebook

2017

רשתות חברתיות
אינסטגרם
@daniel7engel

יוטיוב
youtube.com/halashlush

פייסבוק

סדנאות וקורסים

צייטלין  6תל-אביב יפו

Youtube.com/user/halashlush

2019

Flöz Akademie
סדנה ללימודי תיאטרון פיזי ומסכות עם קבוצת
התאטרון הגרמנית ) Family Flozאיטליה(.

2019

סדנת מאצ'ינג
סדנת משחק מול מצלמה של לירון זוהר ונעמה זלצמן

2017-2018

קורס כתיבה יוצרת
בהנחיית אהרון פויירשטיין ,ניסן נתיב ירושלים

2017-2018

סדנאות משחק מול מצלמה
בהנחיית אורית אזולאי ורם לוי ,סם שפיגל

daniel.engel.5011

כתובת

@daniel.engel.5011

זוכה מלגת הצטיינות קרן ירושלים

אימייל

טלפון

daniel7engel@gmail.com

+ 972-545-401-272

ניסיון מקצועי  -במה

קורות חיים

דניאל אנגל

- 2019

תיאטרון קומקום
תיאטרון חפצים וליצנות לילדים ומבוגרים

- 2019

D Theatro
סימולציות של דילמות ערכיות לצוותים במסגרות
צבאיות ,חינוכיות ועסקיות.

- 2019

בעטלרס ,קבוצת תיאטרון פלייבק
מופעי אימפרוביזציה אינטראקטיביים המבוססים על
סיפורי הקהל.

- 2019

מעבתרבות ,בהובלת הבמאי ברוך ברנר
יצירה חדשה בתהליך המבוססת על יומניו של פרנץ
קפקא.

- 2019

תיאטרון משו משו
יצירה חדשה בתהליך.

2018

הפקות שנה ג' ניסן נתיב ירושלים
"מסכת הדם" ,הפקת מקור בבימוי יפים ריננברג.
"סיפור פשוט מאוד" מאת מריה לאדו ,בימוי מישה
לוריה.
"אדי קינג" מאת ניסים אלוני ,בימוי יהב גל וניר שגב.
"מי הוא מינכהוזן?" ,הצגת ילדים מקורית מאת
ובבימוי יצחק לאור.
"הלוויה חורפית" מאת חנוך לוין ,בימוי דור
צויגנבוים.

שחקן יוצר

כישורים
במה
תיאטרון פיזי
ליצנות
מסכות
ג'אגלינג
אימפרוביזציה

מוסיקה
שירה
פסנתר
גיטרה

ניסיון מקצועי  -מצלמה

שפות
עברית  -שפת אם
אנגלית  -שוטפת
ארמית  -בסיסית
מבטאים זרים

2016 -2019

משחק ,סרטי סטודנטים :סם שפיגל ,מעלה
ומנשר )לחצו לצפייה(

2019

משחק ,סרטוני תדמית :מרכז המבקרים בעכו,
רשות העתיקות

2018

משחק ,סם שפיגל
סדנת הדרכת שחקנים בהנחיית הבמאי איתן ענר

2018

משחק וקריינות  -תפקיד ראשי ,פרסומת
לגולדסטאר )לחצו לצפייה(

שירות צבאי
2011 - 2014

כתובת
צייטלין  6תל-אביב יפו

לוחם ביחידת מגלן

אימייל

טלפון

daniel7engel@gmail.com

+ 972-545-401-272

