ולריה בוזדיגר
leoka.kap@gmail.co.il
טל0538281108 .
ת.לידה 01.09.1984
לינק לשואוריל -
https://www.youtube.com/watch?v=59E0SClQ3Is

הכשרה:
 :2010ב"ס קיץ לשחקנים צעירים ,סדנאות ומאסטר קלאסים ,רוסיה
 :2005-2009בוגרת סטודיולמשחק ניסן נתיב ,ירושלים
)כולל מכינה בניסן נתיב ת"א(
 :2008סדנת קרבות במה בהנחיית רוג'ר ברטלט וברט יאנט
סדנת משחק מול מצלמה בהנחיית רם לוי
כישורים:
שירה)סופרן( ,ריקוד ,בימוי ,דיבוב סרטי אנימציה ועלילה ברוסית ,פסלים חיים
דוברת שותף עברית ,רוסית ואנגלית
תאטרון:
" :2019נדנדה" הצגת יחיד ,פרינג' .בימוי איליה בורוביצקי
" :2019קמצ'הצ'ה" הצגת ילדים ,תאטרון "אהאהאה".
" :2019אני שב לעירי…" הצגה המבוססת על שירים על סנט פטרבורג.
" :2018מצפה כוכבים" ,הצגת ילדים לפסטיבל תאטרון בובות של תאטרון הקרון .2018
משחק ,יצירה ובימוי ולריה בוזדיגר.
" :2018סבתא עם טלג'קה" הצגה בשתי שפות לילדים) .רוסית ועברית(
" :2016-2017דומיית המלחים" ,תאטרון תמונע) ,בתפקידטניה( .בימוי מיכאל קייט
" :2016-2018החתול לאופולד" ,הצגת ילדים ברוסית ,בימוי איליה בורוביצקי
 :2012-2018הצגות יחיד לילדים של תאטרון "מעגל הקשב".
"אגדה אדומה") ,בתפקיד הנסיכה( .בימוי איליה בורוביצקי
:2014
 המחזמר "חתולים" )קאטס -בתפקיד אטסטרה( בשפה האנגלית ,תאטרון 'גסט,
:2012
ירושלים.
"השחף" מאת א .צ'כוב )בתפקידנינה( בימוי סרגיי גולומזוב ,רוסיה.
:2010
"הדמות העירומה" )בתפקידמארי( ,בימוי איליה בורוביצקי
:2009
"רומיאו ויוליה") בתפקידיוליה( תאטרון "דמי" ,בימוי אולג דמידוב,רוסיה
:2003
"בלוז אמריקאי",ווילי ,תאטרון "מוזאיקה" ,בימוי איגור מושקטין ,יפו
:2002
קולנוע ,טלוויזיה וכדומה:
 :2019סרט גמר "ג'קי" ,ביומי נתנאל הירש ,מכללת ספיר.
 :2018סרטון הקראת שיר של יון דגן ,זוכה מקום שלישי בתחרות שירה בינלאומית של תאטרון
"ארטמסטר" בפינלנד.
" :2017רון  , "2בתפקיד רופאה .סדרה מבית יס ,בימוי רון פלדמן.

"  :2016פיש" סרט קצר .משחק ובימוי ולריה בוזדיגר
:2014
:2014
:2014
:2013
:2012
:2011
:2009

"רון" ,בתפקיד השיננית .סדרה של יס .בימוי רון פלדמן
דוקודרמה על אליעזר בן יהודה ,בתפקיד דבורה בן יהודה ,ערוץ סי.בי.אן.
פיצ'ר "מרינה" )בתפקיד ילנה( למגזר החרדי
דוקודרמה "סיפור שהתחיל בתמונה" )אינה גובינסקה( ,בימוי מולי לנדסמן
פרסומות לביטוח  9מיליון ונגד אלימות בשמפחה.
סדרה "תא גורודין" של יס,פרק ) ,5גלי(
פיצ'ר "ניקה" )קטיה( בימוי ארנון צדוק

