
 14/04/2017מעודכן     2017 במאי  18-19-20 שבת-שישי-חמישי נוסרינוף ג    41-הפסטיבל סולם יעקב    

 במאי 18יום חמישי 

 במה מרכזית במת מרפסת אולם ספורט ליד הלובי ליד החוף

 16:00 משעה

 ג'אגלינג
 צביעת פנים 

 יד-מלאכתו

 אמנויות יריד
 יד -מלאכת

 טורקיזעגל מ 18:00
 5לילדים מגיל  סיפורים

16:00 

 יוגה 
 רחל קרנצמןעם  

 ןשמיכה או מזרו והביא

17:00 

GALILEE 
THUNDER 

 מסורתי איאמריק בלוגראס

20:00 

THE LEE AND GIL 
BAND 

 רוקקאנטרי 

21:00 
 

FOREST 
 ג'יפסי פולק שמיימי

22:00 

THE BETTY BEARS 
 דיקסילנדו, ראגטיים סווינג

23:00 

DBLUES 

 בלוזו קצב נרול,רוק
 ומוטאון

 במאי 19 ששייום 

 פעילויות מיוחדות אולם ספורט אולם חרמון במת המדשאה במה מרכזית שעה

8:00- 
  רותי סודק  עםיוגה  8:00-9:15 10:00

 שמיכה /זרןמ והביא   ליד הבמה

10:00 
 לילדים והוריהם סיפורים מוזיקאליים

 ואילן ברקאי דורית אראלעם 

  

 ריו אביירטו 9:30-10:30
 נפש-ריקוד שמח לגוף

 הג'אסטרעם 

  לובי
 הפסטיבל חולצות כללי /מידע 

  החלפת ספרים -קח תן 
 70-וה 60שירי שנות ה 10:00-11:00 

בסשן ספונטני בלובי המלון עם אהרון 
 לייטנר.  הביאו כלי נגינה

 

 טיפולים הוליסטיים

 ליד המלון מול הלובי

 ליד הלובי אמנויות  יריד

 ומאחורי הבמה המרכזית 

 ובחורשה ליד החוף
  וגוף , צביעת פניםג'אגלינג

  ליד הלובי
 במהלך כל היום עבודות יד

 תפירה לילידם
10:00/12:00/14:00/15:00/16:00  

  צביעת בדים בקשירה 
 עד כניסת השבת
 מעגל הטורקיז

 5לילדים מגיל  אוהל סיפורים

 18:00-ו 16:00

 
 דוכני מזון חיצוניים

 ליד הלובי, הבמה המרכזית 
 ובגן האירועים מאחורי הבמה המרכזית

 קופוני מזון 
ניתן לקנות קופונים עבור הדוכנים ואוהל 

הצ'אי: בקבלה, בחנות שבמלון, בגן 
האירועים ובדוכן הבירה מול הבמה 

 כזית. ניתן לקבל החזר על קופוניםהמר
חצות עד  שלא מומשו בסיום הפסטיבל

 בלבד.מוצאי שבת ב
 ניתן לקנות אוכל ושתייה במזומן,
בכרטיס אשראי או בחיוב החדר 

במסעדת המלון  במקומות הבאים:
בר החלבי בלובי, -בקופי )ארוחת בוקר(,

במזנון שבמעלה המדרגות בבריכה ו
 מול הבמה המרכזית

11:00 

 

 יוקולליז למען שלום
 םיהודיו ערביםנוער  רוק של תזמורת

 לכל המשפחה

 ריקודי סווינג11:00-12:00
 הולי לינדי לנד עם 

 רוית זליגואיתי סקוטלסקי עם 

12:00 
THE ARAVA RIDERS 

 בלוגראספולק ו

 ג'ודי ענתבי
 תעבריאנגלית ופולק -אינדי

 

13:00 
 (Twin Tree Grove)  עפר עמיחי

 אמריקנה-פולק-בלוז
 מינה ברומברג
 מלחינה/זמרת פולק

13:00-14:00 

 לילדים תדרים בתנועהחדש! 

 5-11ילדים גיל תנועה למוזיקה ו
 הורים מוזמנים להצטרף

 אילה טורץ פוקסעם 
14:00 

JACKS OF DIAMOND 
 קאנטרי, פולק, פאנק

SOFIA IMAS (Canada) 

 יוצרת-אלטרנטיבי, זמרת/פולק
 

 מיקה שדה  15:00

קרן טננבאום ואוראל תמוז עם  

יוצרת ייחודית / פולק-זמרת  

 ומינדילארי 
 -מחווה ל

Carole King & James Taylor 

15:00-16:00 

 ריקוד אירי 

 מני עמנואלי עם

16:00 NEFESH MOUNTAIN (USA) 
 בלוגראס יהודי

LUCA CIARLA (Italy) 

 כנר יצירתי וייחודי

 פולק איטלקי וים תיכוני
 

 הקהל מתבקש לעזור בפינוי כיסאות  17:00
  עםס נאריקודי סקוואר דל

 )קנדה(אייברמס הולהקת  סירל

 יוחנה-משה בן
 ישראלי מקורי בעבריתפולק 

 

18:00- 
19:00 

 קבלת שבת מוזיקלית

 נאוה תהילה עם להקת
 מוזיקת עולם יהודית

 18:00-19:00 
  טאי צ'י/צ'י קונג

 אברהמסיונתן עם 

................במה מרכזית............    
 20:00 THE BLOOMERS 

 ושירים מסורתיים מאירלנד מוזיקה

21:00 MALABI TROPICAL 
 ................לובי המלון ליד הבר............ קצב צועני טרופי ומוזיקת עולם

22:00 THE ABRAMS (The Abrams Brothers) Canada 
 רוק ובלוגראס-קאנטרי, פולק

 ועד לשעות הקטנות של הלילה 22:30-מ
 האירי של סולם יעקב להקת הסשן

 מוזיקה אירית מסורתית
23:00 THE PAZ BAND 

 בכיכובה של הזמרת המוערכת גל דה פז -רוק 



 

    במאי 20שבת 

 פעילויות מיוחדות אולם ספורט במת המרפסת אולם חרמון במת המדשאה במה מרכזית שעה

משעה 
7:00 

 צ'י קונג / טאי צ'י 7:00 

 יונתן אברהמסעם 

   

 לכולם יוגה  8:00

 רחל קרנצמן עם
 נא להביא שמיכה או מזרן

  לובי
 הפסטיבל חולצות כללי /מידע 

 ספרים יפוליחברברה: 
 

 טיפולים הוליסטיים

 ליד המלון מול הלובי

  ליד הלובי
 עבודות יד

 תפירה לילידם

10:00/11:00/15:00 

 יצירת בובות תיאטרון 12:00
  תהלוכהגדולות + 

 נא להגיע בזמן.  -מיכל דונלעם 
 

 מעגל הטורקיז
 5לילדים מגיל  אוהל סיפורים

11:00 / 13:00 / 15:00 
 

 אזור החוף והחורשה
 מופע ג'אגלינג מגוון 13:30

 סופרצ'ארלי עם
 

 למשך כל היום:
, צביעת פנים, מבחר ג'אגלינג

 עבודות יד
 

 אמנויות יריד
 ליד הלובי 

 ומאחורי הבמה המרכזית
 

 רכישת מזון
 פרטים מלאים 

 בצד השני של הדף
 

  תהפעלה להורים ותינוקו 8:00  

  לראות תינוקות בעיניים חדשות

 רות מייסון  עם 

9:00 
 

 

 כולם ביחד
 פעילות מוזיקלית 

 לילדים והוריהם 

 ואילן ברקאי דורית אראלעם 

 

 פגוש את האומנים
NEFESH MOUNTAIN 

רוחניות באמצעות בלוגראס 
 Old-Timeומוזיקת 

 

9:30-10:30 

 עם אמריקאיםריקודי 

 סופר-סירל פורמן עם
10:00 

 
  אם שלוש נשים, שלוש שפות

 שירי שלום ותפילה בשלוש שפות
 דיאן קפלן, דנה קרן 

 ומירה עילבוני

LUCA CIARLA (Italy) 

 כנר יצירתי וייחודי

 פולק איטלקי וים תיכוני

 יונתן זילברשייד
 מלודי מקורי פולק ישראלי

 הפה + קאבריםיפו
 )עברית ואנגלית(

 סדנת שירה/כתיבת שירים
 פתחו את קולכם
 פתחו את ליבכם

  מינה ברומברג

11:00 
 

NEFESH MOUNTAIN (USA) 
 בלוגראס יהודי

 חבורת אטומיק
 פולק ישראלי

 )עברית(

GARRET SWAYNE 

(USA) 

 אינטליגנטיפולק רוק 

 THE ABRAMSעם  סדנה
טכניקות לכתיבת שירים, 

 גיטרה ושירהול כינורל

11:00-12:00 

 ריקודי סווינג
 הולי לינדי לנד עם 

 עם 20-משנות ה
 רוית זליגואיתי סקוטלסקי 

12:00 
 והלהקה דורין יאני 

 פולק אינדי חשמלי

THE GYPSY-WAY 

PROJECT 

 כליזמר ג'יפסי סווינג, רבטיקו יווני,
 יהודי ומקצבים בלקניים

  גבריאלה לואיס

 יוצרת ופסנתרנית-זמרת

 סדנת אימפרוביזציה 

 לכל כלי המיתר 

 LUCA CIARLAעם 

 בואו עם כלי נגינה

 

12:30-13:30 

 תדרים בתנועה
 לרקוד את החיים 
 תנועה לגוף ולנפש

13:00 
 TRiAD 

 שנות סווינג 100

 שי וחברים
פולק וקאנטרי מן האיים הבריטיים 

 ומארה"ב

  ויטיס וסטריער

 אינדי פולק 
 מופע השקה לאלבום הבכורה

Waterfall 

  סדנת יוקלילי

  פול מור עם
  יוקלילי הביאו

  או רכשו אחד במקום מפול

14:00 
 LIBI & THE FLASHBACK  

 רוק חשמלי קלאסי
 

 צמרמורות
 פולק מקורי מיודפת בגליל

 )עברית(

 

15:00-14:00  

 ריקוד אירי 

 עמנואלימני  עם

15:00 
 GABRIELLA LEWIS BAND  

 מיטב שירי סיימון וגרפונקל, 
 בוב דילן ולאונרד כהן

 
 מתקיים  LUCA CIARLA של ופעהמ

 עם מכון התרבות האיטלקי בחיפה בשיתוף

 
 השחייה בכנרת מותרת

 המציל בלבד! בנוכחות

 

 

16:00 
 THE ABRAMS  

 מרגש כולל שירת סיוםמופע סיום 

 

 להנהלת הפסטיבל נשמרת הזכות לשינויים ברגע האחרון

 jlfestival@gmail.com או לכתובת s Ladder Festival’Jacobפסטיבל סולם יעקב  תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אתם מוזמנים לשלוח משוב ותמונות לעמוד הפייסבוק של הקבוצה של

 אנה הצטרפו לרשימת התפוצה או לעמוד הפייסבוק לעדכונים .2018במאי  10-11-12.  פסטיבל האביב הבא 2017בדצמבר  1-2-מיני פסטיבל החורף בהפסטיבלים הבאים: 
 

mailto:jlfestival@gmail.com

