
 

 1102.01.22 מעודכן    1318בדצמבר  1 -בנובמבר  03נוף גינוסר      15' פסטיבל סולם יעקב חורף מס

 יום שישי
 תל אביב, סווינג איט לריקוד ס "עם מדריכים מביה סווינג איטסדנת  באולם הספורט  ולנוער לילדים

 (יש כיסאות באולם)כולם מוזמנים להצטרף לריקודים או לשבת בנחת ולצפות בחוויה . הגילאים לכלמתאים 
61:30 
 אגלינג'ג 61:00-63:00 63:30

 ארלי הליצן'עם סופר צ

 מזג אווירל בהתאםבאולם ירדן או  בחוץ

 במה מרכזית                

WOOD'N'SOUL PROJECT 
 FAUSTINA ABADמוזיקה אתנית מארצות שונות עם הזמרת 

68:00-
68:81 

63:60-60:00 

 אולם צלמון
 מועדון משחקייה 

    19:45-20:45אולם חרמון  

 מילים מוקרנות על מסך -לארי ומינדי באנגלית עם  30-וה 10-שירי שנות ה שירה בציבור

60:00-
06:00 

פסק זמן 
 לארוחת ערב

 במה מרכזית                 פסק זמן לארוחת ערב  10:33-13:33

 סרטים באולם צלמון  00:00-מ

 לכל המשפחה 00:00
 לבני נער ומבוגרים 06:30

 
 

 

 בליווי הורה בלבד 1ילדים עד גיל 
 בכל הפעילויות בפסטיבל

DAR WILLIAMS (USA) 
 אקטביסטית/ פולק  יוצרת-זמרת

06:00 

 שלישיית עודד מלכנר
 בליווי קונטרבס וכלי הקשה  לנגני הפינגסרטיילמחווה   

00:00 

(איטליה)   UKUS IN FABULA  איטלקי ואמריקאי אז ורוקנרול'ג, קאנטרי, פולק  03:00 

 שבת

 שבת-שישי
 בלובי

תן -קח
 ספרים 

 של ברברה 
 ספרים ביאוה

 להחלפה
 

0:00-63:00 
 סביב הלובי 

על 
 המדשאה 

יריד 
אמנויות 
 ססגוני

 
 במקרה של גשם
 היריד יתקיים 
 בקומה העליונה
 באולם המרפסת

 לנוערלילדים ו

 אולם צלמון

 אולם חרמון 0:00-60:00

 דנת גיטרה בסס 
 הביאו כלי נגינה מיתרים מכל סוג

 (איטליה)UKUS IN FABULA עם 

0:00-60:00 
 טיול מודרך עם הפסל 

 יובי לופן
נפגשים ליד שולחן 

  הפסטיבל בלובי

  מרכזיתבמה 

8:81-מ  8:81-0:81 
 עבור אומני הפסטיבל במה פתוחה 

 מתוך הקהל תוכישרונו

60:00-60:00 
 "אפסייקלינג"

יצירה צבעונית 
 ומאתגרת

 עם  
 ושפרה מתתיה

 
 מפגש עם

 DAR WILLIAMS 
 אקטביסטית/ יוצרת פולק -זמרת

60:00-
60:81 60:30-60:00  

 למזג אווירבהתאם , בחוץ או באולם חרמון
 להקת הסשן האירי של סולם יעקב

 ת מסורתיתאירימוזיקת  
TWO GIRLS ONE CAPO 

 מופע קאנטרי מרגש ומקפיץ  
 אילן צמירו יוגב כהן, עדן ענבר, שרון חידרסקי עם

66:61 
60:00 

60:00-68:00 

  אגלינג'ג

סופר  עם
 ארלי'צ

בהתאם בחוץ 
 למזג האוויר

 מבחר פעילויות+ לארוחת צהריים פסק זמן  60:00-68:00
 

60:00 
 -

68:00 

 60:61-63:61אולם חרמון    

  סדנת יוקלילי
 מתאים לכל הגילאים

 UKUS IN FABULA עם

  יוקלילי הביאו

60:00-63:00 
  י קונג'צ/ י 'טאי צ

 יונתן אברהמסעם 
 או באולם הספורט בחורשה

 בהתאם למזג האוויר

63:00-68:00 
 באולם הספורט

אמריקאים פולקריקודי    

סירל עם  

60:61-63:61 

 בחוץ או בלובי
 בלוגראססשן אם 'ג

 עם נגנים מלהקת
 GALILEE THUNDER 

68:00-61:30 
השלמת 
 עבודות יד

מועדון ו
   משחקייה

  שפרהעם 
וצוות 

 הפסטיבל

UKUS IN FABULA 
In collaboration 
with The Italian 
Cultural Institute 
of Haifa and The 
Italian Ministry of 
Foreign Affairs 

and International 
Cooperation. 

  במה מרכזית

 שי טוחנר  מארחים את חבורת אטומיק
 פולק עברי מקורי בסגנון רטרו 

68:00 

 מיה יוהנהמארחות את  מיקה שדה וקרן טננבאום
 פולק אמריקאיות עכשוויותושירים של זמרות ( מאת מיקה תוצרת ישראל)ייחודי  פולק

61:00 

(יהאיטל)  UKUS IN FABULA 

 מופע סיום - איטלקי ואמריקאי אז ורוקנרול'ג, קאנטרי, פולק
16:00 

 Facebook-ב אוwww.jlfestival.com     עדכונים/       0060, במאי 61-63-68-פסטיבל סולם יעקב אביב יתקיים ב/   ההנהלה שומרת את הזכות לשינויים   


