ק

רובי קסוס
מחזאי ובמאי תיאטרון
השכלה
2015-2016
2014-2015
2014-2013
2012-2013
2000-2004
1999-2000
1998-2000
1992-1996

לימודי כתיבת מחזות מתקדמים ,בהנחיית אבישי מילשטיין ,סדנאות הבמה.
לימודי כתיבת מחזות מתחילים ,בהנחיית אבישי מילשטיין ,סדנאות הבמה.
לימודי כתיבה,בהנחיית אילן שיינפלד ,אוניברסיטה הפתוחה ,תל אביב.
סיום בהצטיינות לימודי תעודה ,ניהול מוסדות תרבות ,אוניברסיטת ת"א.
לימודי תואר  ,D.E.Bהוראת תיאטרון ובימוי ,מכללת סמינר הקיבוצים.
לימודי פיתוח קול והגשת שיר בהוראתה של חדווה מלר.
לימודי משחק בהוראתה של דינה דורון.
בי"ס תיכון קוגל ,חולון ,מגמה ספרותית ,בגרות מלאה.

ניסיון מקצועי
הוראת תיאטרון
 2004-2016מלמד תיאטרון ,שירת הארץ ,ובמאי אירועי בית הספר,בית חינוך.א.ד.גורדון.
 2010-2016מרכז ומלמד את מגמת התיאטרון בתיכון "גן ונוף" פתח תקווה
 2004-2010מרכז ומנהל את כל חוגי התיאטרון לילדים ונוער ,תיאטרון חולון.
תיאטרון )משחק(
 2017-2018שחקן זמר במחזמר "טרסאק" ,בימוי רוני ניניו ,חג המחזמר ,בת ים.
 2011-2012שחקן בהצגה "הנסיך ככה" ,בימוי רועי שגב ,תיאטרון אורנה פורת.
 2011-2012שחקן זמר בערב "מלאה באהבה"  ,בימוי רוני ניניו ,תיאטרון חיפה
 2011-2012שחקן זמר בערבי מחווה ,בימוי דני הורוביץ ,תיאטרון "צוותא"
 2008-2009שחקן בהצגה "פטר והזאב" ,בימוי נועה לב ,תיאטרון אורנה פורת.
 2007-2008שחקן בהצגה "הינשוף והחתלתולה" ,מכללת סמינר הקיבוצים.
 2006-2007שחקן בפרוייקט "תיאטרונטו" בימוי אמירה קמינר.
 2006-2008שחקן בהצגת נוער" ,בירה ודי" ,בימוי רפי טיילור.
 2006-2009שחקן בהצגת נוער " ,משחק מכור" ,בימוי רפי טיילור.
 2000-2001שחקן בהצגה "זנבות" ,בית חולים שניידר ומכללת סמינר הקיבוצים.
 1999-2000שחקן ,הצגת ילדים" ,מיץ פטל"  ,בימוי :אבי מלכה  ,בנדה הפקות.
תיאטרון )כתיבה בימוי והפקה(
 2016-2017כותב ובמאי מונודרמה "זיתים" ,תיאטרון חיפה.
 2015-2016כותב מביים ומשתתף במופע " שירים גדולים לילדים קטנים" ,עינת בסר ,הפקות.
 2007-2017במאי בפנימיית בכפר הירוק ,במסגרת "תכנית  "10ביים את " :חתול רחוב"" ,האליפים""
הקוסם"" ,עץ הדומים תפוס"" ,חלום ליל קיץ" ,בוסתן ספרדי" "חיבור מהיר"" ,ערב מערכונים חנוך
לוין"" ,הלוויה חורפית" ,הלילה השניים עשר",
יומנה של אנה פראנק" ועוד...
 2002-2014במאי בתיאטרון חולון ,במסגרת העבודה בתיאטרון ביים את " :הקוסם"" ,הכבש השישה
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עשר"" ,מחווה לפסטיבלי ילדים" ,הילד הזה הוא אני",מחווה לעוזי חיטמן" ,הנסיך הקטן" ו"מחווה
ללאה גולדברג".
 2004-2017כתב ערך וביים מופעי סיום בבית חינוך ע"ש א.ד.גורדון ,תל אביב.
 2003-2004עוזר במאי" ,גן חיות" ,בבימוי דני הורוביץ ,תיאטרון צוותא.
 2003-2004כתיבה ובימוי  ,מונולוג בפרוייקט "תיאטרונטו" ,סמינר הקיבוצים.
 2003-2004בימוי,עיבוד וניהול מוזיקאלי ,הצגת הילדים "זנבות" ,סמינר הקיבוצים.
 2001-2002מנהל הפקה ,הצגת "אווטאר" ,פסטיבל עכו לתיאטרון אחר.
מוזיקה
 2012-2016זמר במספר אירועי מחווה ליוצרים בספרות ומוזיקה ,תיאטרון צוותא.
" 2010-2012אחריה" אלבום בכורה מקורי ואישי יוצא בחברת התקליטים "פונוקול".
האלבום הופק מוזיקאלית ע"י איתמר גרוס ויעצו אומנותית :שלומי ברכה ואיתי
פרל .ארבעת הסינגלים שיצאו מתוך האלבום זכו לחיבוק חם ברשתות השונות ברדיו ,והאלבום אף
נבחר להיות "אלבום השבוע" ב .fm 88
 2009-2101עריכה מוזיקאלית להצגה "קבלי אותי במתנה" ,תיאטרון בימת קדם.
 2007-2008כתיבת מוזיקה ופזמונים להצגה "בתאבון" ,תיאטרון הסמטא.
 2004-2007מופע חוץ מרכזי"-רובי סיבה טובה" ,פסטיבל הפסנתר מארח ,תל אביב.
 2004-2006מופע בכורה– רובי חומרים מקוריים ,פסטיבל ימי זמר חולון.
הנחייה
 2014מנחה מופע מרכזי ,יום העצמאות ,כיכר רבין ,תל אביב.
שירות צבאי
 1996-1999סמ"ר ,להקה צבאית ,חיל חינוך והנוער ,שחקן ,זמר ומפקד להקה.
צילום :דור מלכה
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