
ויוצרת שחקנית 

עדי דרור

שפות:  עברית (שפת אם), ספרדית (שפת אם), אנגלית (רמה מצויינת),
צרפתית וערבית (בסיסי).

לימודים
2019-2021 - תסריטאות ב Factoría de guion (ספרד)

2016-2019 - משחק מול מצלמה Cinemaroom acting studio  (ספרד)
2016-קורס איפרוביזציה עם Andrew Hefler (הונגריה)

2016-קורס בלט ב Hungarian Dance Academy (הונגריה)
2014-2015-קורס בלט ב Karen Taft dance center (ספרד)

Mastering Acting in cinema and television T.A.I University - 2013-2014 (ספרד)
2012-2013- דיבוב ב Luisa Ezquerra School (ספרד) 

2009-2011 - שירות בתיאטרון צה"ל.
2006-2008- בוגרת מגמת תיאטרון של עירוני א'.

2006- בוגרת מגמת תיאטרון של קמפוס אריסון לאומנויות.

קולנוע
(גרמניה)  דרור  עדי  י  בבימו קצר  סרט   HEIMWEH-2021

( (דובאי  DIEGO AVENDAÑO י בבימו  AL GUFFAL-2020
(ספרד) דרור  עדי  י  בבימו קצר  סרט   FOAM-2020

(ספרד)  JESUS PLAZA י בבימו  MELANCOLÍA-2020
(ספרד) דרור  עדי  י  בבימו קצר  סרט   ANTES AMABA(S) MI LOCURA-2019

(ספרד)  GEMA MORENO CARPIO י בבימו  Terapia-2018
(ספרד)  MARINA GÓMEZ FONSECA י בבימו  SE ALQUILA-2018

(ספרד)  LAURA MORENO י בבימו  PAPER WALLS-2018
(ספרד)  JOSU VELASCO י בבימו  MARK 5:9-2016

(ספרד)  MARÍA NIETO י בבימו  CIUDAD NEÓN-2015
(ספרד)  MARÍA RAY י בבימו  CAPERUCITA ROJA-2014

(ספרד)  MAYA MALONDA י בבימו  TRES POR SEIS-2013
(ישראל) שוהם  נעמה  י  בבימו  GIRL´S NIGHT-2006

 

טלוויזיה
Fable -2021 (נורווגיה)    

vacaciones -2019 (ברזיל)
El Príncipe -2015 , עונה שנייה (ספרד) 

Appocalipsis -2015 (ספרד)
Artys -2013 (ספרד)

 

 קליפים
Octavio Sastre - El tiempo-2021 (ספרד) 
Bely Basarte- Somos fuego-2018 (ספרד)
Abel Trigó- States of mind-2018 (ספרד)

Track Dogs- Born In Love-2018 (ספרד)
Free Mode- Completely mad -2018 (ספרד)

 

פרסומות
Coca cola

 Xiaomi
Durex

Fintonic
Mariebrizard
San Miguell

Worten
Ecoembes

Lopez de Haro
Fanta

Multiopticas
 

."Foam" הבמאית הטובה ביותר (2021) לסרט
KOSICE INTERNATIONAL FILM FRSTIVAL, סלובקיה.

 
השחקנית הטובה ביותר (2020) בסרט

"Antes amabas mi locura"
THE FRESH STREAM EXPERIMENTAL FILM FESTIVAL, ארה"ב.

 
הבמאית הטובה ביותר (2020) לסרט

 "Antes amabas mi locura"
THE INDIE FILM FESTIVAL, ארה"ב.

 
השחקנית הטובה ביותר והבמאית הטובה ביותר (2020)

"Antes amabas mi locura" לסרט
SUPERSHORT FILM FESTIVAL, ספרד.

פרסים

 
יצירה מקורית

כתיבה, בימוי, הפקה ומשחק ב 3 סרטים קצרים שהתקבלו למעל       
 ל 60 פסטיבלים בינלאומיים.

 
Antes amabas mi locura - 2019 (ספרד) 

 12 Months film festival  פרס הסרט הטוב ביותר, רומניה*
Madrid film awards פרס לפוסטר, ספרד*

 Love film festival פרס לצילום, ספרד*
 

Foam - 2020 (ספרד) 
*פרס Best set design, לוס אנג'לס

 World independent cinema awards
    ANSFF ואזכור מיוחד, ארגנטינה  Best Art direction פרס*

 WICA NY ניו יורק ,Best LGBTQ פרס*
*פרס השחקנית הטובה ביותר, ונצואלה 
 Fiscelmar International film festival  

 Europe film festival U.K פרס לאיפור הטוב ביותר, אנגליה*
 Alternative Film Festival פרס לפוסטר, קנדה*

 Kosice international film festival אזכור מיוחד, סלובקיה*

Heimweh - 2021 (גרמניה)
הקרנה בכורה במרץ 2022

תיאטרון
un casting de muerte - 2014-2013  בתיאטרון pablo Iglesias (ספרד)

2009-2011 - כן המפקדת! (תיאטרון צה"ל).


