קורות חיים :שחקן ,סטנדאפיסט ,תסריטאי וסופר
כתובת :שינקין  89גבעתיים
אייל אלטויל
שם:
052-4661088
 20.8.19נייד:
תאריך לידה:
טל' 03-5440002
סוכנת כתיבה :מאיר קוטלר
אתר אינטרנטwww.eyaleltawil.com :
eyaleltawil@gmail.com
אימייל:

השכלה מקצועית :

תיכון ראשונים ,הרצליה – מגמת מנהל וחשבונאות.
בגרות מלאה ותעודה מקצועית.
בוגר הסטודיו למשחק ע"ש "יורם לוינשטיין (מסלול תלת
שנתי).
קורס לימודי משחק מול מצלמה בהדרכת שמי זרחין ,ניר
ברגמן ורני בלייר.
סדנת בימאים ושחקנים בהדרכת רני בלייר ,מנשה נוי ,אורית
אזולאי ומוני מושונוב.
קורס של שפת גוף ותווי פנים ב"מרכז סמלים".

1997 – 1993

2006 - 2003
2008 - 2007
2010
2016
שירות צבאי:
2000-1997

לוחם בספינות הדבורים ,שחרור בדרגת סמ"ר.

חלק מההפקות בהן השתתפתי במסגרת לימודי המשחק:

" - 2006-2003רשומון" ,מאת פיי ומייקל קאנין ,בימוי :רפי ניב ,תפקיד :מעצב הפאות.
 "קרום" ,מאת חנוך לוין ,בימוי אלברט כהן ,תפקיד :קרום." -קפצונים" ערב מערכונים ובידור מאת ובבימויו של גיל צ'רנוביץ.

ניסיון תעסוקתי:
טלוויזיה:

קולנוע:

 השתתפות בסדרה "השוטר הטוב" בערוץ yes תפקיד ב"המובילים" בעונה השנייה בערוץ לוגי.בימוי :רועי פלורנטין.תפקיד :רן בנקר
 השתתפות בשלוש תכניות סטנדאפ של "זואה קומדי בר" בהנחיית יעקבכהן ברשת ערוץ 2
 קטע סטנדאפ לתכנית "עובר כל גבול" של חב' הלווין "."yes פינת סטנדאפ שבועית בתכנית של צופית גרנט בערוץ .10 השתתפות בסדרה "עבודה ערבית" בערוץ  ,2בימוי :רוני ניניו.-

במה:

-

כתיבה ובימוי- :
-

"מה כבר יכול לקרות" סרט קולנוע ישראלי .בימוי :אופיר
לובל.
"אבוללה" סרט קולנוע ישראלי .בימוי :יוני גבע.
"הסרטן מת מצחוק" ,מופע סטנדאפ על החלמתי ממחלת הסרטן איתו
רץ בארץ ובעולם.
השתתפות בוועידת ההרצאות של  TEDxעם  15דקות באנגלית.
מופע חוויתי בשיתוף הקהל "צחוק לכל גיל" ביחד עם לני רביץ אשר נותן כלים
להתמודדות עם כל משבר באמצעות הומור וצחוק.
"יד ראשונה מרופא" ,קומדיה מאת :ריי קוני ובבימויו של רוני מנדלסון.
מועלה בצוותא.
הצגות ילדים "אגדת סוף העונה"" ,החיפושיות"(תיאטרון
הקיבוץ); "חלומו
של מולה" (תאטרון מופע)" ,המופע של בוב ספוג" (טבת הפקות).
מופעי ליצנות.
"הסרטן מת מצחוק" מופע סטנדאפ על החלמתי ממחלת הסרטן.
כתיבת מופע סטנדאפ שאורכו כשעה בו הופעתי ברחבי הארץ.
כתיבת הספר "הסרטן מת מצחוק" ,ספר קומי על החלמתי ממחלת הסרטן
כתיבה ובימוי של המופע "לה פמיליה" בהשתתפות ,לני ,דורון
ונתי רביץ.

שונות:

-

כתיבה לדרמה הקומית "דובדבני וקובץ" בערוץ 2
כתיבה ל"דובדבני וקובץ" ולשאולי בדישי לתכנית "צחוק מהעבודה" בערוץ .2
כתיבת פילרים לדובדבני וקובץ ל"ביפ" ערוץ הצחוק.
כתיבה ,עריכה ובימוי למופע של ננסי ברנדס " 2008לא לזה התכוונתי".

-

בונה הרצאות ומאמן אישי למרצים וסטנדאפיסטים.
השתתפות בקטעי סימולציות "במרכז סמלים לשפת גוף ותווי פנים"
הקלטת פרסומות רדיו ל "טונה"" ,סמסונג"" ,פלאפל מוסקו" ו"קרטר כל
מובייל".
כתיבה והשתתפות במערכונים לטקס פרס הבמה לילדים ונוער .2008
השתתפות בדי וי די של "מעיין הליצנית" בימוי עופר שפריר.

לימוד:

שפות:

 "מרכז סמלים לשפת גוף ותווי פנים" – לימוד של שפת גוף בשילוב משחקיתיאטרון הקשורים לנושא.
 לימוד תאטרון של מספר קבוצות נוער בסיכון וכתיבת ובימוי מופעים.עברית – רמת שפת אם; אנגלית – רמה טובה.

שליטה בהדפסה עיוורת.

