
  קורות חיים |  יעל דן

 פרטים אישיים:
 שם:                  יעל דן

  5/8/1997 תאריך לידה:

 כתובת:             שמואל תמיר 10, ירושלים

 052-6555467 טלפון:

 תעודת זהות:      208589499

 

 

 השכלה:
  2009 - 2010 התיכון ע״ש רנה קסין, ירושלים.

  2010 - 2015 התיכון לאומנויות, ירושלים. בגרות מלאה + הרחבה והצטיינות במגמות קולנוע וספרות.

   2014 השתתפות בפסטיבל קולנוע צעיר הרצליה עם הסרט ״הצד השני״.●

   2015 השתתפות בפסטיבל ״דוקאביב״, בקטגוריית ״דוקצעיר״ עם הסרט ״מרבו״.●

  2016 - 2018  התמחות וידיאו-ארט במחלקה לאמנויות המסך, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב.

  
 
 

 ניסיון מקצועי:
תפקידים ירושלים. אליאנס, בית סטודיו 7״. ״אליאנס עצמאית, הפקות בחברת שותפה 2016 - 2015              

  עיקריים - תסריטאות, הפקת וידאו ואירועים אמנותיים.

הבינלאומי הקולנוע פסטיבל עם בשיתוף סטודנטים סרטי עבור אלטרנטיבית - עצמאית תחרות הפקת               כולל

  ירושלים.

  הפקת אירועי אמנות בעמותה ״רוח חדשה״, בית אליאנס, ירושלים.

 

   2018 - 2019 עיצוב אמנותי עבור שלושה סרטים בהפקת בית הספר לקולנוע ע״ש סם שפיגל.

                       צילום וידאו עבור שתי עבודות וידאו - דאנס.

לעיצוב אקדמיה לאמנות, המחלקה וינשטיין. אורי האמן עם גמר - בפרויקט יצירתית שותפה               

 ואמנות בצלאל. הפרויקט יוצג בתערוכת הגמר, קיץ 2019.

עומר טוגוד של עדות אחד: ציטוטים. שני המשלבת עבודה תיעודי: - סאונד [מיצב               

מעמד לאישור וממתין בישראל כרגע שוהה מחשבים, ומתכנת חברתי פעיל            אדם,

עומר של הופעה מתוך טקסט מבצעת מקהלה שני: ציטוט מסודן.            פליט-מלחמה

 אדם. ]

              שירות פרילנס עבור יצירת ארכיון דיגיטלי - מיון, קטלוג וסריקת ארכיונים משפחתיים - אישיים.

 

  2019 - ואילך : מוכרת בחנות הספרים ״אדרבא״ ירושלים.
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 שירות צבאי:
   2015 - 2016 כתבת מגזין בצוות עיתון ״במחנה״. שחרור מוקדם בעקבות מצב רפואי.

  קורסים במהלך השירות הצבאי:

 א.     קורס כתבים צבאיים כללי.

  ב.     קורס כתבי ״במחנה״.

 

  זכייה בפרס מפקד ״במחנה״ למצוינות - ״כתבת מגזין מצטיינת - עומק / תחקיר״.●

  
 ידע במחשב:

Windows מערכת הפעלה 

Premiere pro עריכת וידאו  - Adobe תוכנות 

Photoshop + Lightroom  עריכת תמונה ודימוי                          

 

 שונות:
 ניסיון ב:

  א.         תמלול, לוגינג.

  ב.          מיון חומר ויזואלי וטקסטואלי.

  ג.           מכירות ועבודה כאחראית משמרת בבר-מסעדה ״קזינו דה-פריז״, ירושלים. לאורך שלוש שנים.
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