פסטיבל סולם יעקב ה34-
ליד החוף

ליד הלובי

אולם ספורט

משעה 40:..
ג'אגלינג וכיף
צביעת פנים

יריד אמנויות  /צביעת בדים בקשירה
 18:00אוהל מעגל הטורקיז
סיפורים לילדים מגיל 5

40:..

יום חמישי  16במאי
במת מרפסת

יוגה
עם הני רוזן
הביאו שמיכה או מזרון

שעה
8:00

במה מרכזית
 0:..-.:49יוגה עם רותי סודק

נוף גינוסר חמישי-שישי-שבת  16-17-18במאי

RED OKRA 17:00
STRING BAND
בלוגראס/בלוז/פולק
 40:..מעגל מספרי

במה מרכזית
20:00

תזמורת הכליזמר הישראלית
כליזמר מדהים

21:00 NEFESH
)MOUNTAIN (USA
בלוגראס פרוגרסיבי

אולם חרמון

יום ששי  17במאי
אולם ספורט

.:..-4.:..

 - .:3.-4.:3.שירי עם אמריקאיים בצוותא
עם אהרון לייטנר ואורחים מיוחדים

ריו אביירטו

ריקוד שמח לגוף-נפש

עם אסטרז'ה

8:30-9:30
מוזיקה וכיף ,חלק ראשון

לובי
מידע כללי  /חולצות הפסטיבל
קח תן  -החלפת ספרים

פעילות מוזיקלית
לילדים והוריהם

עם דורית ואילן

ריקוד בוליווד
עם יעל טל נוטע

אורי רונן והפולק סטונרס
אינדי פולק

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

איפה פול

11:40-14:00

12:00-13:00

The ARAVA RIDERS
פולק ובלוגראס ,הרמוניות והומור

צמד פולק קסום

קונטקט אימפרוביזציה
עם איתמר בק ושירי זינגר

נוריאל

בר ורקל

13:30-14:30

פולק-רוק

אינדי פולק והרמוניות

תדרים בתנועה לילדים

MOONSHINE
פולק ,אינדי ,אמריקנה

)HARRIET FROST (Canada

מוזיקה ותנועה לגילאי  9-44הורים מוזמנים
להצטרףעם אילה טורץ פוקס

נדב גל

15:00-16:00

זמרת-יוצרת מקנדה
פולק רוק בטעם ג'אז פאנק

THE BLOOMERS
מוזיקה ושירים מסורתיים מאירלנד
JOKERS & THIEVES
רוקנרול משנות ה0.-

סיתות מסורתי באבני צור

סאטירה בסגנון קאנטרי ורגטיים

PROPHECY PLAYGROUND

 61:61יוגה להורים וילדים

פולק פסיכדלי פוגש מוזיקה קאמרית

מגיל  3עד  21עם אריאלי

טלי זקס עם שי טוכנר

ליד הלובי
השבת

מעגל הטורקיז
אוהל סיפורים לילדים מגיל 5
 40:..ו40:..-

דוכני מזון חיצוניים
ליד הלובי ,הבמה המרכזית
ובגן האירועים
מאחורי הבמה המרכזית

קופוני מזון
סקוואר דאנס עם סירל
וNEFESH MOUNTAIN-

40:..-4.:..

טאי צ'י/צ'י קונג

עם יונתן אברהמס

קבלת שבת מוזיקלית
עם צעירי נאוה תהילה

19:00

במה מרכזית
רוקנרול ,קצב ובלוז ומוטאון DBLUES
)BRIGAN (ITALY
 -מוזיקת פולק מסורתית אותנטית מדרום איטליה

23:00

מגיל .

עבודות יד במהלך כל היום
צביעת בדים בקשירה עד כניסת

סדנת ריקודי סלסה
עם אורי בנט

18:00

22:00

במדשאה בכניסה למתחם אחרי
הקופות וליד חדרי המלון
יריד אמנויות ליד הלובי
ומאחורי הבמה המרכזית

ליד החוף ובחורשה

פולק רוק אמריקנה

21:00

טיפולים הוליסטיים

ג'אגלינג ,צביעת פנים וגוף

17:00

20:00

אלקטרו רוק

מוזיקה מהמדבר הכחול

במת המדשאה

10:30-11:30
11:00

מאיה איזק

פעילויות מיוחדות

מילים מוקרנות על מסך

10:00

22:00

23:00

יוסי פיין ובן אילון

סיפורים באנגלית

ליד הבמה הביאו מזרן /שמיכה

9:00

 1019עודכן 410.301.4.

..........פאב אירי מסורתי בלובי המלון00000000

)ELI & THE CHOCOLATE FACTORY with TAMAR KORN (USA

מ 11:3.-ועד לשעות הקטנות של הלילה

ג'ז מסורתי ,סווינג ודיקסילנד

להקת הסשן האירי של סולם יעקב

סומסום סעודה מלהיבה של מוסיקה צוענית בשפות שונות

מוזיקה אירית מסורתית

ניתן לקנות קופונים עבור הדוכנים
ואוהל הצ'אי :בקבלה ,בחנות שבמלון,
בגן האירועים ובדוכן הבירה מול
הבמה המרכזית 0ניתן לקבל החזר
על קופונים שלא מומשו בסיום
הפסטיבל עד חצות במוצאי שבת
בלבד.
ניתן לקנות אוכל ושתייה במזומן,
בכרטיס אשראי או בחיוב החדר
במקומות הבאים :במסעדת המלון
(ארוחת בוקר) ,בקופי-בר החלבי
בלובי ,בבריכה ובמזנון שבמעלה
המדרגות מול הבמה המרכזית

שבת  18במאי
במה מרכזית
From
7:00

אולם חרמון

במת מרפסת

אולם ספורט

במת המדשאה

 0:..-.:..יוגה
לכולם

 7:00טאי צ'י/צ'י קונג
עם יונתן אברהמס

עם הני רוזן
נא להביא שמיכה או מזרן

9:00-10:45

9:00

8:30-9:30

השמיעו קולכם!
במה פתוחה
אמנים וחובבנים מוזמנים
צרו קשר עם

10:00

FINE MARTEN
פולק רוק פסיכדלי

לורן אורנשטיין

דן פונדק והלהקה

אם ברצונכם להופיע

אינדי פולק

laurenmadeline@gmail.com

ריקודי עם
אמריקאים

מוזיקה וכיף ,חלק שני
לילדים והוריהם

ליד הלובי

עם דורית ואילן

אולם צלמון
11:00

לארי ומינדי
JONAMOON

הגל החדש של מוזיקת הפולק-רוק

12:00
)NEFESH MOUNTAIN (USA

בלוגראס פרוגרסיבי
פוגש מסורת יהודית

מופע מחווה לצמדים
הגדולים של זמננו

פולק וקאנטרי אותנטי עכשווי

TRIAD with

KAYAM

Itamar Kristovsky

פולק ,בלוז וסווינג לזכרה של
בקה כריסטובסקי ז"ל

)LEO J. (USA

עם יעל טל נוטע

צמד אחים רב-תרבותי
מציגים פלאפל פופ

13:00

TRIBELO
מוזיקת עולם אקלקטית

סדנת ריקוד הודי
יצירתי

11:00-11:45

הבנת מוזיקה אירית מסורתית
– הרצאה עם דוגמאות חיות
עם ברכה בן אברהם
11:00-11:45

12:30-13:30

סדנא בנושא הבלוז
עם ד"ר בלוז

רוקדים סווינג!

אלי מרקוס

עם בילי פוגל וחגי
מורן

13:00-13:45

GALILEE THUNDER
בלוגראס אמריקאי מסורתי

סדנת פינגר-פיקינג
וכיווני גיטרה שונים
עם אור איזקסון
)(Prophecy Playground

14:00

עבודות יד במשך כל היום
44:..-43:..

עם סירל פורמן-סופר

11:00-12:00

טיפולים הוליסטיים
במדשאה בכניסה למתחם אחרי
הקופות וליד חדרי המלון

פעילות מוזיקלית
9:30-10:30

פעילויות מיוחדות
לובי
מידע כללי  /חולצות הפסטיבל
קח תן  -החלפת ספרים

יצירת בובות ותיאטרון
לילדים גילאים 9-.
באולם ירדן
עם משפחת דונל
נא להגיע בזמן.

מעגל הטורקיז
אוהל סיפורים לילדים מגיל 5
10:00 / 12:00 / 15:00

אזור החוף והחורשה
 11:40-14:00סיתות מסורתי
באבני צור מגיל 9

 43:3.מופע ג'אגלינג מגוון
עם סופר צ'ארלי
למשך כל היום:
ג'אגלינג ,צביעת פנים,
מבחר עבודות יד
יריד אמנויות
ליד הלובי ומאחורי
הבמה המרכזית

רכישת מזון
פרטים בצד השני של הדף

איתמר בק ופקידי הקבלה
בלוז עברי שורשי
15:00

)BRIGAN (ITALY

השחייה בכנרת מותרת
בנוכחות המציל בלבד!

 מוזיקת פולקמסורתית אותנטית מדרום איטליה
16:00

שי טוכנר וחברים
יונתן מילר ,גבריאלה לואיס ,מיה יוהנה
קאנטרי ,פולק וקלטי

16:50

המופעים של  BRIGANמתקיימים
בשיתוף עם מכון התרבות האיטלקי בחיפה ומשרד החוץ האיטלקי

סיום הפסטיבל עם צ'ארלי

להנהלת הפסטיבל נשמרת הזכות לשינויים 0הנכם מוזמנים לשלוח משוב ותמונות לעמוד הפייסבוק של הקבוצה של פסטיבל סולם יעקב  Jacob’s Ladder Festivalאו לכתובת
 jlfestival@gmail.comהפסטיבלים הבאים :פסטיבל החורף ב 6-7-בדצמבר .1019 ,פסטיבל האביב הבא  3-6ביוני  .1010אנה הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו או לעמוד הפייסבוק לעדכונים

