
 

     2017בדצמבר  1-2נוף גינוסר      14' פסטיבל סולם יעקב חורף מס
 יום שישי

 הייזל היללהקת ו סופר-פורמן סירלעם  אמריקאים עםריקודי באולם הספורט   ולנוער לילדים
 (יש כיסאות באולם)כולם מוזמנים להצטרף לריקודים או לשבת בנחת ולצפות בחוויה . הגילאים לכלמתאים 

00:11 

 אגלינג'ג 00:11-00:11

 ארלי הליצן'עם סופר צ
 מזג אווירל בהתאםבאולם ירדן או  בחוץ

 במה מרכזית                
 קרלי ויוסי

 אלקטרוני, אתני, פולק: מים את הנשמהמחמשירים וצלילים שבטיים ש 
00:10 

00:01-00:11 

 אולם צלמון

 מועדון משחקייה 

 עם צוות הפסטיבל

 שחורהקטיפה 
 השפעה מסורתיתבזמננו -ניאוסף ייחודי של מוזיקה ושירים ב –אירית וקלטית  מוזיקה

01:10 

 פסק זמן לארוחת ערב
 מילים מוקרנות על מסך לארי ומינדיבצוותא עם  01-וה 01-שירי שנות ה   19:45-20:45  אולם חרמון

00:11-00:11 

 במה מרכזית                 פסק זמן לארוחת ערב  00:11-01:11

 סרטים באולם צלמון  01:11-מ

 לכל המשפחה 01:11
 לבני נער ומבוגרים 00:11

 

 

 

 בליווי הורה בלבד 0ילדים עד גיל 
 בכל הפעילויות בפסטיבל

MAYA JOHANNA & GABRIELLA LEWIS  

              פולק אקוסטי מסורתי ובן זמננו
00:11 

MONSIEUR DOUMANI (קפריסין) 

 פרסיםה יעטורמתוך אלבומיהם , ופולק קפריסאי מקורי ומסורתי ולםע מוזיקת
00:11 

ELI & THE CHOCOLATE FACTORY with Guest singer from the USA, TAMAR KORN 

 דיקסילנד ובלוז מסורתיים, אז ניו אורלינס'ג, סווינג, אז'ג
01:11 

 שבת

 שבת-שישי
 בלובי

 ספרים תן -קח
 ספרים ביאוה

 להחלפה
 

0:11-00:11 
 בחוץ  

 סביב הלובי
על המדשאה 

 המקסימה
יריד אמנויות 

 ססגוני
 

 במקרה של גשם
 היריד יתקיים 
 בקומה העליונה
 באולם המרפסת

  0-01:11::1 לנוערלילדים ו
 ליאור כסלועם סיור צפרות 

 מומלץ להביא משקפת –1-001לגלאים 
 בלובי הפסטיבל נפגשים ליד שולחן

  במה מרכזית

0::1-מ  
 אולם צלמון

 

01:11-01:11 

 מופע קסמים
 

01:11-00:11 

  סדנת בלונים
 הילל מוגלעם 

 

00:11-00:11 
 מועדון משחקייה

 
00:11-0::11 

 אגלינג 'ג
 ארלי'סופר צ עם

 המרפסתבחוץ או באולם 
 בהתאם למזג האוויר

 אולם צלמון
01:11-00:11 

  יצירת בובות תיאטרון

 עם מיכל דונל
 

00:11-00:11 

 מועדון משחקייה

0:11 
 עבור אומני הפסטיבל במה פתוחה 

 מתוך הקהל תוכישרונו

 באולם הספורט 0-01:11::1

 לכל הגילאים עם( אירי - Ceilidh) קייליריקוד 

 אקדמיית קרי ישראל

 איפה פול
 01-וה 01-שירי פולק מקוריים וקלאסיים משנות ה

01:11 

 ליאור כסלועם סיור צפרות    00:11-00:00
 מומלץ להביא משקפת – 1-001לגלאים 

 בלובי הפסטיבל נפגשים ליד שולחן

JUG OF PUNCH    

 שירי פולק ושירי עם מסקוטלנד
00:11 

 מבחר פעילויות+ פסק זמן לארוחת צהריים  11::00:11-0

 
00:11 

 -
0::11 

 באולם הספורט   11::01:11-0
 סדנת ריקוד אירי  

 מתאים לכל הגילאים

 אקדמיית קרי ישראל עם 
 

 י קונג'צ/ י 'טאי צ   00:11-01:11
 יונתן אברהמסעם 

 או באולם הספורט בחורשה
 בהתאם למזג האוויר

 

00:11-01:11 

להקת   מוזיקה אירית מסורתית עם
 הסשן האירי של סולם יעקב

בהתאם למזג  אולם חרמוןבחוץ או ב
 האוויר

 

  במה מרכזית  

MONSIEUR DOUMANI (קפריסין) 
 (תוכנית שונה מזו של יום שישי) פרסיםה יעטורמתוך אלבומיהם , עולם ופולק קפריסאי מקורי ומסורתי מוזיקת

0::11 

 יואל שמש

 ייחודי ומבדר, מקורי, גרוב פסנתר עם מוזיקת רגטיים ופאנק עברי
00:11 

GALILEE THUNDER 
 וסטי מסורתיאק בלוגראס

16:00 

 Facebook -ב אוwww.jlfestival.com     עדכונים/       0101, במאי 01-00-00-פסטיבל סולם יעקב אביב יתקיים ב/   ההנהלה שומרת את הזכות לשינויים   


