
 מרין לורטי -  Circus Monkeys –קורות חיים 

 1071.70.00:לידהתאריך 

 קיבוץ בית אורן: כתובת

 16..150-306: טלפון

   monkeys.com-www.circus :אתר אינטרנט

 circus2monkeys@gmail.com : אימייל

 תמצית הניסיון:

מנהלת תוכניות וצוותי ,"(ר'קאצ"וגם ה" פלאייר"בתור ה)מופיעה על טרפז מעופף ,מדריכה –אמנית קרקס מומחית  -

7טרפז מעופף וקרקס אווירי  

חישוק -כוריאוגרפיה ומופעים מגוון אלמנטים אוויריים,הכשרת אמנים,הדרכה –אמנית מומחית לקרקס אווירי -

7שנות ניסיון 70חבל ספרדי ועוד,זוגי וסווינג,טרפז יחיד,יחיד וזוגי,אווירי  

גליל , הפרעות אכילה, שיקום מפציעות כתפיים, תזונה לאתלטים –מאמנת אישית מוסמכת מתמחת בתחומים הבאים -

  -הסמכה על ידי 7 פאשיה-יוגה תאילנדי ו שחרור מיו' מסאג, עיסוי

Canadian Fitness Professional (CanFitPro) 

עזרה ראשונהלהגשת מוסמכת  -  

7וכוריאוגרפיה( סטפס ועוד,מודרני,בלט גאז)ון בריקוד מקצועי בסגנונות רבים שנות ניסי 05מעל  -  

(7אימון אישי ותזונה, שיעורי סטודיו) מדינות בתחום הפיטנס  5שנות ניסיון ביותר מ 00-  

 ניסיון עבודה

 .גרמניה,מנהיים7 משתתפים 01העברת סדנא אינטנסיבית להכשרת מדריכי טרפז וחישוק אווירי לקבוצה של  – .010

 7ישראל,ית אורןקיבוץ ב,יער הפיות  –מופע טרפז זוגי וחישוק אווירי בפסטיבל ילדי היער  – .010

עמותה לקידום אוכלוסיות בוגרות  –מופע קרקס אווירי על מתקן הקוואד פוד הייחודי לעמותת ניצן חיפה  – .010

 7הסתגלות ותפקוד,לבעלי לקויות למידה

סדנאות וייצור ,שיעורים מקצועיים,מופעים –בישראל  CIRCUS MONKEYSבחברת  ואמנית שותפה – .010

 7בעבודת יד קרקסלמנטים לא

ב "ארה,מישיגן, מחנה טנוגה 7אמנית ומדריכת טרפז מעופף - 0100  

תחזוקה והקמה בטוחה של מתקן הטרפז המעופף-  

7שיעורים יומיים 4 אימון ולימוד התלמידים תרגילים על טרפז המעופף-  

7מופעי טרפז מעופף בעמדת התופסת 0חזרות והשתתפות ב-  

7 ישראל,קלאב אילת' קוראל ביץ  U   7אמנית ומדריכת קרקס וטרפז מעופף - .0103-010

טישו וחישוק ,חבל ספרדי,סווינג טרפז, זוגי וטריפל טרפז,יחיד,טרפז-הופעות בשבוע הכוללים 6-4מציגה אמנית  -

7אווירי  

 "מקאטו"מופע הקרקס המקורי ל מעופף והכשרת עובדים ואמניםטרפז העל האורחי כפר הנופש  ואימון ודלימ-

7השתתפות ותחזוקת הציוד,בחירת מוזיקה,חזרות,עם טל טאובנפלד הכולל כוריאוגרפית מופעשהפיקה יחד   

7מחליפה,מדריכת יוגה-  

7ב"ארה ,פנסילסניה, חודשים בקיץ 6למשך  מנהלת תוכנית הקרקס  ISLAND LAKE CAMP 0105  +010. -   

7בבניין הטרפזסוגי אלמנטים שונים  01מתקני טרפז מעופף ובנוסף מגוון של  0תלייה ותחזוקה של ,הקמה-  

באוויר ועל הקרקעשל קרקס על מגוון רחב של אלמנטים  עובדים לעבודה והדרכה בטוחה 05ל אימון והכשרה ש -  

בעמדת )טרפז מעופף -הכולליםוגם של המדריכים תלמידים של  מופעי קרקס מלאים 4השתתפות והפקה של  ,יצירה -

http://www.circus-monkeys.com/
mailto:circus2monkeys@gmail.com
mailto:circus2monkeys@gmail.com


טרמפולינה ועוד,אגלינג'ג,טיטר בורד,אשן סווינגר,טישו,חישוק אווירי,טרפזים מסוגים שונים,(התופסת  

7בקרקס( 05)ניהול ובניית לוח זמנים לתוכנית הקיץ של כל התלמידים והמדריכים -  

קנדה ,ברוקוויל,ארבעת העונות -אקדמיית הריקוד - 0104-0105  

7מדריכת כושר,מאמנת מקצועית וכוריאוגרפית לתחרויות,מורה לריקוד  

.6-0מודרני ואקרו לגילאי ,אז'ג,טנעלי פוינ,לימוד בלט-  

מאמנת הצוות התחרותי ומעבירת חזרות ושיעורי טכניקה-  

העברת תוכנית כושר לרקדניות הצוות התחרותי-  

(7קאריביים)ברזיל ואיי טרקס אנד קייקוס,מקסיקו - רשת כפרי הנופש קלאב מד - 0104 – 0100  

7חודשים 3ושיעורי סטודיו למשך ,פילאטיס,מדריכת יוגה-  

7ברזיל ואיי טרקז אנד קייקוס בקאריביים,אמנית מציגה ומדריכת טרפז מעופף וקרקס אווירי בכפרי נופש במקסיקו-  

-אחד על מתקן הטרפז המעופף ואחד בתיאטרון הכפר על מגוון אלמטים אוויריים –מופעי קרקס בכל שבוע  0ביצוע -

7וחבל ספרדי,טישו,חישוק אווירי,טרפז זוגי וטריפל,סווינג,טרפז יחיד  

7חזרות ומופעים,טקסים עם האורחים,לוחות זמנים לעבודה –חודשים  3מנהל צוות הקרקס למשך -  

7וקרקס אווירי באווירה בטוחה ושמחהאגלינג 'ג,על הטרפז מעופף" לעוף"עבודה יומית בלימוד אורחי המלון -  

קנדה,מאמנת כושר אישית באוטווה – 0100-0100  

ותבניית בנק לקוח-  

7תזונאית ומאמנת אישית עם ההצלחה בתחום הירידה במשקל עם חשיבות גבוהה לתזונה נבונה-  

אוניית התענוגות אקספלורר,מדריכת כושר ברויאל קאריביאן – 0101-0100  

7אירובי ובוט קאמפ,מדריכת יוגה פילאטיס –   

7אנגליה,הוכשרה בלונדון-  

7אוטווה וברוקוויל, טורונטו –מדריכת כושר ומאמנת אישית באונטריו קנדה  – 0113-0101  

7תזונה ואימונים מותאמים ליכולת ומטרורת הלקוח, שיעורי סטודיו-  

7קנדה,אונטריו,אקדמיה לריקוד ברודווי ברוקוויל – 0116-0113  

7מחנות אימוני קיץ והשתתפות במופעים,הדרכה וכוריאוגרפיה של קטעי ריקוד  

 חינוך

7לאומנויות הבמה-סיום וקבלת תעודת תיכון ותעודת התמחות בריקוד מתיכון קאנטרברבי - 0113  

7בטורונטו" בראון' ורג'ג"המוערך ' סיום תוכנית דו שנתית עם תעודה לריקוד ואומנויות הבמה בקולאג - .011  

7can fit pro Canada  בעלת תעודת הכשרה על ידי חברת  

 שפות

שפת אם –אנגלית   

7קריאה וכתיבה בסיסית,דיבור ברמה בינונית –עברית   

בסיסית –פורטוגזית   

 ממליצים

 ברוקוויל קנדה,"ארבעת העונות"בעלת הסטודיו לריקוד  -קייטי ווילסון

fourseasondance@gmail.com 

 ב"לאומנויות וספורט בפנסילבניה ארה" איילנד לייק"בעלים ומנהל מחנה הקיץ  –מט שטולץ 

matt@islandlake.com 

 7ב"במישיגן ארה" טנוגה"בעלים ומנהל מחנה הקיץ  –מארק קודן 

cody@camptanuga.com 


