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24-כנסהלהטוטיםהישראליה
The 24th Israeli Juggling Convention

 במופע הבינלאומי ובכנסThom wall מכתב המלצה לאור השתתפותו של
24-הלהטוטים הישראלי ה
A letter of recommendation in light of Thom Wall's participation in
the 24th Israeli juggling convention – International Gala Show
.)השלושה (סחנה-כנס הלהטוטים הישראלי מאורגן מדי שנה בחול המועד פסח בגן
. להטוטנים מהארץ ומהעולם1500 -הכנס המאורגן כולו בהתנדבות ומתארחים בו מדי שנה מעל ל
 בכנס האחרון. אנו מזמינים אמנים אורחים רבים לעברת סדנאות והופעות שונות,במסגרת הכנס
 וכמנחה הערב במופע המרכזיIJA כנציג ה, להשתתף בכנס כאומן אורחThom wall הוזמן
.)"("המופע הבינלאומי
 ידע להציגThom .הנחייתו לאורך הערב הייתה מהטובות ביותר שנראו על בימת הכנס מזה שנים
.את האמנים בצורה מעניינת ומשעשעת ושילב בצורה מפתיעה ביטוים מתאימים בשפה המקומית
 מיומנויותיו המגוונות הפתיעו.מעבר לכך ביצע מספר קטעים מרשימים ביותר ונקיים להפליא
.רבים שטרם נתקלו באביזרים וטכניקות אלו
 לכנס הלהטוטים בכלל ולמופע הבינלאומי בפרט הייתה משמעותיתThom ללא ספק תרומתו של
  שמחנו מאוד לארחו בכנס וליהנות מחלקו במופע.ביותר
בתודה ובברכה
The Israeli juggling convention is organized every year during the
intermediate days of Pesach in Gan Hashlosha National Park ("Sachne").
The convention is organized entirely on a volunteer basis and is hosted
annually by more than 1500 jugglers from Israel and around the world.
As part of the convention, we invite many guest artists to teach various
workshops and preform their acts. At the last convention, Thom Wall was
invited to attend the convention as a guest artist, as the IJA representative
and as the evening host of the main show ("The International Gala Show").
His emceeing throughout the evening was one of the best seen on the
convention's stage for years. Thom knew how to present the artists in an
interesting and amusing way and surprisingly combined appropriate
expressions in the local language.
In addition, he performed several very impressive and beautifully clean
pieces. His varied skills surprised many who had not yet encountered these
props and techniques.
No doubt Thom's contribution to the juggling convention in general and the
International Gala Show in particular was very significant. We were very
happy to host him at the convention and enjoy his part in the show (:
Best regards,



