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The Concept

The Planets

Music has always been my inspiration 
and when I heard The Planets for the first 
time the potential of creating a totally 
new concept never done before was born.

A multi-disciplinary performance with 
light “painting” the planets like a brush 
in very innovative and modern ways, 
combined with original video images, 
ballet, physical performers and orchestra. 
All coming together in the creation of a 
"cosmic space". Each movement, inspired 
by the planet that it represents, with 
striking visuals and sensorial experiences 
involving the audience and giving a 
feeling of unity, of one space only. 

The creation team of this show gathers 
the best experts in each field working 
together in an organic manner to attain 
the best results. 

The visuals are to be created and pre-
programmed in a 3d studio with the 
conductor, lighting designer, Director and 
the 3d programmer.

The design, accurately done and with 
inspiration, will provide what I think will 
be one of the most impressive shows ever 
done for a classical orchestral piece.

Uri Morag



Creative Team

 Conductor & Music Director-  Roni 
 Porat

 Conceived ,Directed, Lighting
Desinged & Set Design
by - Uri Morag

Costume Designer: Ella Kolesnik  

Large Symphony Orchestra

3D Visualization Programmer - Ofer Brum

Video artist : Yuav Choen 

Sound Designer: Yuval Silberstein 

Itzik Gallili - Artistic Choreographer

 -
Six Choreographers

Thirty Dancers

Two Actors
https://youtu.be/E_B6Q5vPOdc

The Planets Art Creative Solutions

Contact:Uri Morag
Mail: moraguri5@gmail.com
Mobbile-00972-523269230

https://youtu.be/E_B6Q5vPOdc
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הערותמחירתת מרכיב הפקתימרכיב הפקה
294000תפאורה


לדים
פודסטים


120,000תזמורת
28,800מקהלה


50,000מפיק טכניהפקה
120,000במאי


30,000מעצב תאורה
28,500מנצח


122,800כוריאוגרפים
45,000מעצב תפאורה
50,000מעצב סאונד


120,000הדמיה תכנות והפעלה
57,000מעצב תלבושות


60,000תלבושות
60,000וידאו ארט


רק ליום מופע הפתיחה70,000ניידת שידור
8,000מצלמות מעגל סגור 
20,000מתאמת כוריאוגרפיה


10,000אביזרים
אפקטים מיוחדים:


23,000מנורות דמוי פחם
62,000כפפות לדים


60,000תלבושות
6,500כדור מראות


רקדנים 10,00023פסי אס אם די ובקרים
92,000להקת רקדנים


1547600סה"כסיכום
263092מע"מ
1810692סיכום


ACS- Art Creative Solution- --"2019-2020 תקציב "הפלנטות מופע באופרה הישראלית


תפאורה ולדים


נלווים


יוצרים


מוסיקלי
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הערותתת מרכיב הפקתי מחירמרכיב הפקה


294000בניית תפאורה


לדים והקרנות


300,000הגברה ותאורה


120,000תזמורת


28,800מקהלה


50,000מפיק טכניהפקה


120,000במאי


30,000מעצב תאורה


28,500מנצח


122,800כוריאוגרפים


45,000מעצב תפאורה


50,000מעצב סאונד


הדמיה תכנות והפעלה120,000 


57,000מעצב תלבושות


60,000תלבושות


60,000וידאו ארט


מתאמת כוריאוגרפיה20,000 


10,000אביזרים


אפקטים מיוחדים:


מנורות דמוי פחם23,000 


10,000פסי אס אם די


62,000כפפות לדים


60,000תלבושות


חודש שבועות של חזרות מה 1 למאי עד סוף מאי )משכן(חזרות משכן


120000 )רקדנים 23( להקת רקדנים


מצלמות מעגל סגור וצלמים8,000 


70,000 רק ליום מופע הפתיחהניידת


1869100סה"כסיכום


317747מע"מ


2186847סיכום


ACS- Art Creative Solution-2019 תקציב "הפלנטות" בבריכת הסולטן יוני


תפאורה


תאורה


נלווים


יוצרים


מוסיקלי
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