
 הילה מלמד  [קורות חיים]
 

  פרטים אישיים
    הילה מלמד :שם

  19.02.1986 :שנת לידה
שליטה מושלמת  – אנגלית, שפת אם – עברית :שפות

   .יבינונ – ספרדית, )ב"חמש שנים בארה( ברמת שפת אם

  
     hilamelamed@yahoo.com:אי מייל

  .053-2317353 , 02-5343833  :טלפונים

  
  השכלה

2015            iO West – תוכנית ללימודי אמפרוביזציה בת שש רמות .  
2014            Art of Acting Studio, LA – שישה שבועות, סדנת משחק מול מצלמה.  
2014 - 2011 Stella Adler Studio of Acting – תוכנית מלאה ללימודי משחק בניו יורק .  
      .סדנת משחק מול מצלמה בהנחיית שאול מזרחי –א "ת, ניסן נתיב            2010

  
  שרות צבאי

.  ניתוח והסקת מסקנות, עיבוד מידע, ניהול מבצעי ואלקטרוני :תחום העיסוק, חיילים 5ראש צוות של כ ,  8200יחידת מודיעין    2004 – 2006
  .התפקיד דרש לימוד ושימוש בתוכנות מחשב לא מוכרות

                             סמלת: דרגה בשחרור    
  תינסיון תעסוק

 מסך
2015            Scraping By – בפוסט(סדרת אינטרנט  , תפקיד אורח (  
2014            Girl’s Night – קליפורניה, זכה מקום שני בפסטיבל הסרטים ההוליוודי בטמקיולה, סרט קצר, תפקיד ראשי. 
2013            Savant – מעל מאה אלף צפיות ביוטיוב, סרט קצר ,תפקיד ראשי .   

 
  תיאטרון

  ניו יורק
  )תפקיד ראשי(' מאדג  - ון גולד רובן'בבימויו של ג' וויליאם אינג: מאת – פיקניק

North Shore Fish – תפקיד משני(ארלין  –ון גולד רובן 'ישראל הורוביץ בבימויו של ג: מאת(  
  )תפקיד משני(גיה  –ל מיליגאן בבימויה של אמילי טראסק מייק: מאת –פאטון 

  )דוכסית וסוחרת(בבימויו של איאן הרסי שייקספיר : מאת – קומדיה של טעויות
  מנחה – Broadway Cares 2012שייקספיר בנפיט של 

  
  לס'לוס אנג
  )תפקיד ראשי(הצגות ילדים בבימויה של מירב פינלי  –שבבה 

  ).שיתפקיד רא" (איז ביז", )תפקיד ראשי" (טעם של תיאטרון", )תפקיד ראשי" (גרייס ספונסרד ביי מונטוורדה" :סטה'תיאטרון ג
  . 130סונטה  – Broadway Cares 2015שייקספיר בנפיט של 

  . קבוצת אימפרוביזציה – לאקי וונס
  

  זוכה מלגות
2015   Honor Role – iO West   - אריק (ם זוכים להופיע על הבמה המרכזית בה  מופיעים שחקנים קומיים מובילים תלמידים מצטייני

  ...) רוק ועוד 30 –ק מקברייר 'ג, משפחה מודרנית –סטונסטריט 
  

  כישורים נוספים
   ) .אוטומטי, ידני( רשיון נהיגה .שחייה ,סיסיכדורגל ב, כדורעף, כדורסל: ספורט .)בסיסי(קונג פו  ,)מגע, חרבות סייף, ברודסוורד חרבות(לחימת במה , )היפ הופ, פלמנקו ,בסיסי –ריקודים סלוניים , ודרנימ, בלט( ריקוד

  ניסיון בימתי נוסף
  בארץ ובעולםהופעות  –להקת ריקוד מחולה 
 North Shore Fish –קפטיין לחימת במה 

  Phaeton –כירואוגרפיה 


