נועה קידן -עורכת וידאו אופליין
noakeidan@gmail.com
054-5436880

 2021והילד הזה הוא אני  /סדרה  /דוקו  /ילדים
כל פרק בסדרה מלווה ומציג זווית שונה לנושא נבחר דרך ארבע ילדים.
בימוי :גא"י מיכאל  /שחר סיטנר
גוף משדר כאן חינוכית

 2020צלצולי פעמונים  /סרט /דוקו
דיוקנה של היוצרת והזמרת אהובה עוזרי.
עריכה ראשונית של החומרים והעמדת מבנה הסרט.
בימוי :עופר פנחסוב
גוף משדר יס דוקו

 -2017-2019המוסד לעיניו בלבד  /סדרה  /דוקו
סדרה בת שלושה פרקים  +סרט (שמיועד לטלוויזיה הגרמנית)
מבט אל מאחורי הקלעים של המוסד דרך מערכת היחסים של ה ארגון והעומדים בראשו והממשל
בארץ.
בימוי והפקה :עמית גורן
גוף משדר :יס דוקו

 / "Legalize it" - 2016סרט  /דוקו.
סיפורה של הצעת חוק  19בקליפורניה ארה"ב ללגליזציה של המריחואנה דרך עיניה של דייל,
מובילת המאבק ופורצת הדרך.
בימוי :דן קציר.

" - 2016גלילים גשר תעלה"  /סרט  /דוקו
סיפורו של גשר הגלילים ממלחמת יום הכיפורים.
בימוי והפקה :עמית גורן.

" -2016לחיות כמנצח"  /סרט  /דוקו
שי ראשוני ,חולה  ALSשמחליט להמשיך ולחיות את חייו במלואם ולא להיכנע למחלה.
סרט אישי/משפחתי.
בימוי :מוסי ערמון.

" - 2015עיר בעין הסערה"  /סרט  /דוקו
אחת מבין שלושת עורכי הסרט
הסרט מבוסס על חומרי הסדרה "לוד בין תקווה ליאוש"
בימוי והפקה :אורי רוזנווקס.
זוכה פרס העריכה דוק אביב 2016
" - 2014לוד -בין תקווה לייאוש"  /סדרה  /דוקו.
עריכת פרק אחרון בעונה
עונה שניה של הסדרה שעוקבת אחר ההתרחשויות בעיר המעורבת לוד.
בימוי והפקה :אורי רוזנווקס ,אייל בלחסן.
ערוץ .8

" - 2014מגדלור בקצה המגף"  /סרט  /דוקו
סיפורם של מחנות העקורים בדרום איטליה לאחר מלחמת העולם השניה.

בימוי והפקה :יעל קציר
הוקרן במסגרת פסטיבל דוק אביב .2015

" - 2013לא תשקוט הארץ"  /סדרה  /דוק
עריכת שני פרקים בסדרה
סדרה בת  4פרקים שעוסקת במלחמת יום כיפור בחלוף  40שנה.
במאי/מפיק :עמית גורן
ערוץ  / 8ערוץ .1

" - 2012אש ואשמה"  /סרט  /דוקו
שיחזור השריפה ואסון האוטובוס וסיפורן של ארבע דמויות מרכזיות – אב שכול החוקר את האירוע,
מפקד המחוז הצפוני במשטרה האחראי על הזירה ,אלמנת קצין המשטרה שנספה וצלם עד ושותף
באירועי האסון.
במאים/מפיקים :עמית גורן ,מיכה פרידמן.
קשת 12

" - 2011ילדים מסוכנים"  /סרט  /דוקו.
הסרט מלווה בית טיפולי לגברים אלימים.
בימוי והפקה :עמית גורן.
השתתף בדוקאביב .2012

" -2010ואקום"  /סדרה
סדרה בהגשת גל גבאי ,עריכת הפרק "אצבע על ההדק" פוסט טראומה של מסתערבים לשעבר.
הפקה :באזז
חינוכית 23

" -2008-2010עושים גלים"
עריכה והכנה לשידור של תכנית שבועית על ים.
הפקה :עושים גלים
ערוץ 10

**בשנים 2019-2020השתתפתי כשופטת בפיצ'ינג סרטים קצרים במכללת ספיר
וכן כלקטורית בקול קורא לסרטים וסדרות דוקומנטריות (קרן מקור לקולנוע).

השכלה
 2005לימודי עריכה (קולנוע וטלויזיה) בJUMPCUT-
.
נושאי הלימוד כללו לימודי תוכנה (  ,)AVID XP PRO ,MEDIA COMPOSERתאורייה ופרוייקטים
מעשיים שכללו גיבוש קונספט ,בימוי ,צילום ועריכה.
 -2002-1988סיום תוארB.Aבעיצוב גרפי במכללת ויטל (כיום חלק מבי"ס "שנקר").
שירות צבאי בתור חובשת ומדריכת עזרה ראשונה.

