
   

     2018 במאי  10-11-12 שבת-שישי-חמישי נוסרינוף ג    42-הפסטיבל סולם יעקב  

 במאי 10יום חמישי 

 במת חורשת השלום במת מרפסת אולם ספורט ליד הלובי ליד החוף

 00:11 משעה

 אגלינג'ג
 צביעת פנים 

 יד-מלאכתו

 אמנויות יריד
 יד -מלאכת

 טורקיזעגל מ 18:00
 5מגיל לילדים  סיפורים

00:11 

 עם  יוגה 
 הני רוזן

 ןשמיכה או מזרו והביא

00:11 

 פיליפ ברסקי
קלטית , מוזיקה אתנית

 ומוזיקת עולם בנבל חשמלי

20:00 

 וי סווינג בנד’הפלוי ג
 אז'ג, בלוז, ווינגס

21:00 
 דב המר

 BLUES POWER 
 בלוז משיקגו ומיסיסיפי

22:00 

SPIRITUAL SEASONS 
עממית  מוסיקה  (אוקראינה)

 סקנדינבית ומימי הביניים

23:00 

FULL TRUNK  

 אנרגטית בלוזרחית

 במאי 11 ששייום 

 פעילויות מיוחדות אולם ספורט אולם חרמון במת המדשאה במת חורשת השלוםעל יד  שעה

8:00- 
  רותי סודק  עםיוגה  0:11-5:05 10:00

 שמיכה/ זרןמ והביא   ליד הבמה

01:11 

 תיאטרלית הרפתקה  בניין בריא לי

 עירית גיל לילדים עםומוזיקלית 

 אם 'שירה בציבור וג - 1::1-01::5 

  00-וה 00-שנות ה
 חברתייםשירי מחאה 

 אהרון לייטנר עם
 מילים מוקרנות על מסך

 ריו אביירטו 1::1-01::5
 נפש-ריקוד שמח לגוף

 ה'זאסטרעם 

  לובי
 הפסטיבל חולצות /כללי מידע 

  ספריםהחלפת  -קח תן 

 טיפולים הוליסטיים

אחרי בקופות  בכניסה למתחםבמדשאה 
   וליד חדרי המלון

 ליד הלובי אמנויות  יריד

  במת חורשת השלוםומאחורי 

 ובחורשה ליד החוף
 וגוף צביעת פנים, אגלינג'ג כל הזמן

11:10-11:00  
 5מגיל   סיתות מסורתי באבני צור 

  ליד הלובי
  במהלך כל היום עבודות יד

 עד כניסת השבת צביעת בדים בקשירה
 מעגל הטורקיז

 5לילדים מגיל  אוהל סיפורים

 00:11-ו 00:11
 תפירה לילידם

01:11/0::11/0::11/05:11/00:11  
 דוכני מזון חיצוניים

  במת חורשת השלום, ליד הלובי
 ובגן האירועים 

 במת חורשת השלוםמאחורי 

 קופוני מזון 
ניתן לקנות קופונים עבור הדוכנים ואוהל 

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

החזר על ניתן לקבל . חורשת השלום
עד  שלא מומשו בסיום הפסטיבל קופונים

 .בלבדמוצאי שבת חצות ב
 ,ניתן לקנות אוכל ושתייה במזומן

בכרטיס אשראי או בחיוב החדר 
במסעדת המלון  :הבאיםבמקומות 

, בר החלבי בלובי-בקופי ,(ארוחת בוקר)
במזנון שבמעלה המדרגות בבריכה ו
 במת חורשת השלוםמול 

11:00 

 

BECKI’S BAND 
פופ ,קאנטרי ,פולק -אקוסטי  

 סווינג איט 11:00-12:00
 הרועשות 1:-ריקודי סווינג משנות ה

   

 הלהקה - ודי ענתבי'ג 12:00
 רוק-פולק

 עמית דביר
 רוק אינדי אקוסטי

 

13:00 THE ARAVA RIDERS 
 הרמוניות והומור, בלוגראספולק ו

 מהדרום הרחוק

 קלמנטיין
 שנוןופולק מקורי 

0:::1-0:::1 

 לילדים תדרים בתנועה
 5-00ילדים גיל מוזיקה ותנועה ל

 הורים מוזמנים להצטרף

 אילה טורץ פוקסעם 
14:00 

 איתמר חלוץ
 בלוז, רוקנרול, פולק

 מינה ברומברג
 זמרת פולק/מלחינה

1::10-15:10 

  סקנדינביים עם ריקודי
 ומימי הביניים

 מהרכבלידיה  עם
SPIRITUAL SEASONS 

15:00 
 המוטיז

 אמריקאנה, טונק-הונקי, בלוז, קאנטרי
 איתמר בק ופקידי הקבלה

 בלוז עברי שורשי ומיילל

  ריקוד קיילי  1::1-00::05
(Ceilidh - אירי )לכל הגילאים עם 

 אקדמיית קרי ישראל

16:00 
UKUS IN FABULA (Italy) 

 אז ורוקנרול'ג, קאנטרי, פולק

 לארי ומינדי
 -מחווה ל

Cat Stevens & Carly Simon  
 ריקודי ל עזרו לנו בפינוי כיסאות אנא  00:11

 והלהקה סירל עם סנאסקוואר ד

 איפה פול
 פולק

00:11
- 

05:11 

 ת ימי הביניים עםתהלוכ
SPIRITUAL SEASONS 

 בשבילי הפסטיבל

 מוזיקליתקבלת שבת 

 שבת נריעהעם להקת 

 00:11-05:11 
  י קונג'צ/י'טאי צ

 אברהמסיונתן עם 

................במת חורשת השלום ............    
 

20:00 KIM IN THE SUN – אוראל תמוז והלהקה, מיקה שדה 

 סאונד פוגש פופ אלקטרוני' ווינטג

 פולק אירי – ן'קלטיק פיוז 21:00

 מיה יוהנה והלהקה, גבריאלה לואיס, שי טוכנר
 ................לובי המלון ליד הבר............

 ועד לשעות הקטנות של הלילה 1::::-מ טרנטה גרוב מאשין 22:00



 להקת הסשן האירי של סולם יעקב אלקטרוני/ גלובל ביטס 
 LIBI & THE FLASHBACK 23:15 מוזיקה אירית מסורתית

 רוקנרול חשמלי

 

    במאי 12שבת  

 פעילויות מיוחדות אולם ספורט במת המרפסת אולם חרמון במת המדשאה במת חורשת השלום שעה

משעה 
 י קונג'צ / י'טאי צ 0:11  0:11

 יונתן אברהמסעם 

   
 לכולם יוגה  0:11-5:11

 הני רוזן עם
 נא להביא שמיכה או מזרן

  לובי
 הפסטיבל חולצות /כללי מידע 

 החלפת ספרים -קח תן 
 

 טיפולים הוליסטיים
במדשאה בכניסה למתחם אחרי 

 בקופות וליד חדרי המלון  

  ליד הלובי
 עבודות יד

 תפירה לילידם

01:11/00:11/05:11 
 

  מולי והקופים 12:00
 לילדים והורים בובות תיאטרון

 באולם ירדן
 דונל יכל ופרנקמעם 

 .נא להגיע בזמן
 

 מעגל הטורקיז
 5לילדים מגיל  אוהל סיפורים

11:00 / 13:00 / 15:00 
 

 אזור החוף והחורשה
סיתות מסורתי   11:10-11:00

 9מגיל   באבני צור

 אגלינג מגוון'מופע ג 1:::0

 ארלי'צ סופר עם

 :למשך כל היום
 , צביעת פנים, אגלינג'ג

 מבחר עבודות יד
 

 אמנויות יריד
 ליד הלובי ומאחורי 
 במת חורשת השלום

 

 רכישת מזון
 פרטים בצד השני של הדף

9:00 
 

 

 כולם ביחד
 פעילות מוזיקלית 

 לילדים והוריהם 

 דורית אראל עם 
 ואילן ברקאי

 

 כתיבת שירים/סדנת שירה
 שחררו את קולכם
 מצאו את שירכם

 מינה ברומברגעם 

 

9::0-10::0 

 עם אמריקאיםריקודי 

 10:00 סופר-סירל פורמן עם
 

 אלי ורינתיה
 פופ לוודסטוק ממונטריי

FOREST 
 יפסי פולק שמיימי'ג

THE UNSTRUNG HEROES 

 ת מוסיקה עממית אמיתי
 ,ב"בריטניה וארה, אירלנד, מקנדה

 ועד היום 00-מהמאה ה

  סדנת יוקלילי
 עם

UKUS IN FABULA (Italy) 

   יוקלילי הביאו

11:00 
  TRiAD  

 תכנית סווינג חדשה
 לרקודהתכוננו 

 יביז'ההיביג
 (אקוסטי)

 גיא דגן ואסף ברק
 ונשמה בלוז רוק

JOKERS & THIEVES 

 01-וה 01-רוק שנות ה/פולק

 מניוקאסטל עד ניו יורק

 אמן בלוז ותיק
BERNIE PEARL (USA) 

  סדנת גיטרה בלוז

12:00 
 JACK FLASH  

לרולינג סטונזרוק מחווה   

THE FINE MARTEN 

 פולק אתני מקורי
 י ובל'ריצ

 דואו פולק עכשווי
0:-11:0::11 

 !השמיעו קולכם
 במה פתוחה

 אמנים וחובבנים מוזמנים
 צרו קשר עם

 לורי אורנשטיין

 

 

12::0-13::0 

 תדרים בתנועה
 דרך הגוף אל הנשמה

 תנועה לגוף ולנפש
 רוית יסעורעם 

13:00 
 

UKUS IN FABULA 
(Italy) 

אז 'ג, קאנטרי, פולק
  ורוקנרול

 איטלקי ואמריקאי

 שי וחברים
פולק וקאנטרי מן האיים הבריטיים 

 ב"ומארה

 אמן בלוז ותיק
BERNIE PEARL (USA) 

 ב "מסורתי מדרום ארה בלוז
 

14:00 
 SHEROCK 

 רוק , קאנטרי, בלוז

 
 

 
0::11-05:11 

 ריקוד אירי ! חדש
 0-05לגילאים 

 אקדמיית קרי ישראל עם

 
  מיםמתקיי  UKUS IN FABULAשל  יםהמופע

 ומשרד החוץ האיטלקי בשיתוף עם מכון התרבות האיטלקי בחיפה

UKUS IN FABULA's appearance is in collaboration with 

The Italian Cultural Institute of Haifa and The Italian Ministry of Foreign 
Affairs and International Cooperation. 

15:00 
 SPIRITUAL SEASONS 

עממית מוסיקה  (אוקראינה)
 ונורדית אירית

 השחייה בכנרת מותרת 
 !המציל בלבד בנוכחות

 

 
16:00 

 

 מופע סיום

GALILEE THUNDER 
 מסורתי איאמריק בלוגראס

 רגע האחרוןשל הלהנהלת הפסטיבל נשמרת הזכות לשינויים 

 jlfestival@gmail.com או לכתובת  FestivalJacob’s Ladderפסטיבל סולם יעקב  ם מוזמנים לשלוח משוב ותמונות לעמוד הפייסבוק של הקבוצה שלהנכ. תודה רבה שהצטרפתם אלינו

mailto:jlfestival@gmail.com


 אנה הצטרפו לרשימת התפוצה או לעמוד הפייסבוק לעדכונים .2019במאי  10-10-18פסטיבל האביב הבא .  2018 ,בדצמבר 1-בנובמבר 10-מיני פסטיבל החורף ב: הפסטיבלים הבאים
 


