
73.234.42.מעודכן   45-443.234.42 כפר בלום   מלון פסטורל  54פסטיבל סולם יעקב מספר   

ברשיידיונתן זיל עם 00:11משעה מוזיקה בקבלה    במרץ 42יום שישי   

 ערולילדים ולבני נ
 בכל הפעילויות  בליווי הורה בלבד 6עד גיל 

 

האופרה אולםימין של ה באגף "אי" באולם    
06:61 -01:01  

 קסמים, קריאת מחשבות ולהטוטנות 

הלל מוגלעם   
  מועדון משחקייה  01:01-03:61 

 

 בנין הקבלה 4באולם סרנדה  סרטים
 המשפחהלכל  ..:.4

מבוגריםללבני נער ו .43:2  

 להקת גריפין
11-שנות האנגליה במזכיר את להקות הפולק הגדולות של מקורי ומיוחד ש אינדי פולק  

 אולם אופרה
 06:61-01:01  

THE NASHVILLE OUTLAWS 
 מחווה למוזיקת קאנטרי עם הזמרים גיא דגן וקרן קורקוס והלהקה 

 אולם אופרה
 01:61-03:01  

הביאו כלי מוזיקה אם חופשי'גבלובי   

גייסון פדים עם 'שירה וג 03:61משעה   
  03:61-03:61  צמוד ללובי אולם סימפוניה

לארי ומינדי עם .7-וה .0-שירי שנות ה  

הפסקה  03:61-00:11
לארוחת ערב  

 ופעילויות

 טריו סקנדלי
 מוזיקה צוענית מסורתית ששרות נשות הבלקן וגם מוזיקה מקורית

 אולם אופרה
 00:11-00:11  

THE BLOOMERS 
 שירים ומנגינות מאירלנד וסקוטלנד, בעיבודים אנרגטיים וסוחפים

 אולם אופרה
 00:11-00:11  

LAZER LLOYD 
נלאומי ולהקתויעם אמן במוזיקה אמריקאית קצבית מקורית וגם מוכרת   

 אולם אופרה
 06:11-01:11  

במרץ 40 שבת  

 שבת-שישי
 

 בלובי
תן -קח

 ספרים 
הביאו 
ספרים 
 להחלפה

 

 שבת

3:11-01:11 

 יריד
  תאומנויו
 צבעוני

 איכותיו
 ליד

אולם 
 האופרה

 

 לילדים  ולבני נוער
3:61-3:61  

 לילדיםמוזיקה וכיף 

דורית אראל  עם והורים  
 במדשאה של אולם האופרה

 
01:11-00:11 

מירה קבילו עם יצירה  

0 באולם סרנדה   
הקבלה בנין  

 
00:11-01:11 

 במדשאה של אולם האופרה
  צורות בלוני תסדנ

 הלל מוגלעם 
 חישוקים לכל הגילאים 

 
01:11-06:61 

מירה קבילו ה עםיציר  

מועדון משחקייהו  
  "אי" באולם

 של בית האופרה

שירה תסדנ 3:11-3:11  

לימוד שירים   ברכהעם  

 .אירלנד ואמריקה, מאנגליה
!כולם מוזמנים  

3אולם סרנדה   

3:11-3:11כיתת אמן   

למד לנגן בגיטרה כאילו שהוא 
וד או בוזוקי יווניע  
   עודד מלכנרעם  

אולם האופרה" אי"באולם   

 טיול מוזקלי 3:61-3:11
מורה עם בגדות הירדן  מודרך

מוזיקאי/דרך  
 יונתן זילברשייד

בלובינפגשים   

"ו'לארי והבנג" 3:11-3:11  
 ,בליווי נגינה, בו יסופרמפגש 

 ,ינטייס מסוק אמריק ,לארי כיצד
ז ניו אורלינס לתל אביב'ג הביא  

 אולם סימפוניה

RED OKRA STRING BAND 
 דור חדש של נגני בלוגראס בפסטיבל סולם יעקב

מרפסת/אולם אופרה  
01:11-01:11 

DR JAZZ DIXIELAND BAND 

מאוניות הנהר של ניו אורלינסאולמות הריקודים ו, רחובותהישר מ ז מסורתיא'ג  
מרפסת/אולם אופרה  

00:01-00:11 

 14:00- 12:00        דוכני אוכל+  מבחר פעילויות+  פסק זמן לארוחת צהריים
00:61-06:61 

גדול ם סשן'ג  
 על המדשאה עם

נועם מגני וחברים   
 כולם מוזמנים להצטרף

וחיוכים קולות, הביאו כלים  

בלובי המלון 00:01-06:11  

המסורתית האירית הלהקה  
   של סולם יעקב 

אמנים השל  תמרגשופעה ה
בארץביותר טובים האיריים ה  

 

וזקלי מטיול  00:11-06:01
מודרך בגדות הירדן עם מורה 

מוזיקאי/דרך  
 יונתן זילברשייד

בקבלהנפגשים   

במה פתוחה 00:01-06:11  

06:01-06:11  
UNSTRUNG HEROES 

 שירי פולק מקנדה
 אולם סימפוניה

BOOTLEG BLUES BAND 
 מסע במעלה נהר המיסיסיפי, משדות הכותנה וחוות העונשין של הדרום אל מפעלי הפלדה של הצפון

מרפסת/אולם אופרה  
01:11-01:11 

שחר בורקשירן   
 מסע מוזיקלי מרגש בספרדית, לדינו ויוונית בליווי שחר, בן זוגה של שירן באקורדיון,

  ועודד מלכנר בגיטרה ובוזוקי

 אולם אופרה
01:11-01:11 

מארחים את יונתן זילברשייד שי טוחנר וחברים  

קאנטרי ופולק בריטי, פולק  
 אולם אופרה

06:11-01:11 

-באו  www.jlfestival.com    :לעדכונים     נודיע בקרוב3333333333-בבמלון פסטורל בכפר בלום פסטיבל הבא יתקיים .         לשינוייםההנהלה שומרת את הזכות  Facebook 


