
חלפה עוד שנה, ואנחנו שוב בפסטיבל הג'אז בירושלים, מציינים, 
לא ייאמן, חמש שנים להיווסדו.

אנחנו נרגשים לקראת המפגש המחודש בין הצלילים והקולות 
 מהארץ ומרחבי העולם לבין האמנות בגלריות הקסומות של

מוזיאון ישראל. מראוניון שבאוקיינוס ההודי, דרך דרום אפריקה 
אתיופיה וסין, ארה"ב ואנגליה, שבדיה, טורקיה וכמובן ישראל, 

פסטיבל הג'אז 2019 ממשיך לשוטט בסקרנות במחוזות רחוקים ולא 
מוכרים, לחקור מגמות חדשות, ולהתענג משילובים חד-פעמיים, 

מהופעות מקור מיוחדות, מפריצות סולו מפתיעות, מסדנאות אמן, 
מג'אמים ליליים, מבמת סטודנטים ועוד.

 תודה מקרב לב לקרן לירושלים שתומכת ומלווה את הפסטיבל
מיום הקמתו.

תודה לִמנהל התרבות ולעיריית ירושלים. 
תודה לשותפינו בעשייה, אנשי הצוללת הצהובה.

תודה למוזיאון ישראל על הבית החם.
תודה לכל המוזיקאים המשתתפים.

תודה והערכה עצומה לצוות הטוב בעולם.
ותודה לכם, קהל יקר. אנחנו מאחלים לכם הנאה צרופה.

להתראות בפסטיבל,

 איל שר < מנכ"ל
 אבישי כהן < מנהל אמנותי
הדס ונונו < מפיקה ראשית

Hard to believe that another year has passed and here we are 
at the fifth Jerusalem Jazz Festival!   We are so excited in 
anticipation for the renewed encounter between  Jazz music 
from around the world and from Israel, with the beautiful 
art galleries of the Israel Museum.  From faraway Reunion, 
Ethiopia, South Africa, China, The United States, England, 
Sweden, Turkey and of course Israel, the 2019 Jerusalem Jazz 
Festival continues to explore less familiar musical worlds 
alongside new trends, reveling in one-off collaborations, 
original premieres, solo pop ups, Jazz Talks, jams into the 
night, a student stage, a new children space and more.
We are infinitely grateful to the Jerusalem Foundation for 
supporting and fostering the Festival since its beginning. 
We thank the Ministry of Culture and the Jerusalem 
Municipality.
Great thanks go to the Yellow Submarine for our 
wonderful partnership.
Thank you to the Israel Museum for opening your home to us.
A warm welcome to all the outstanding musicians, thank you 
for your participation.
Thank you to the best Festival team in the world.
And thank YOU, dear audiences, or being with us! 
we wish you a most wonderful Festival! 

See you at the festival,

Eyal Sher > Executive director 
Avishai Cohen > Artistic director 
Hadas Vanunu > Chief Producer

פסטיבל ישראל מציג

צוות פסטיבל הג׳אז:
 איל שר < מנכ"ל, פסטיבל ישראל

 אבישי כהן < מנהל אמנותי
הדס ונונו < מפיקה ראשית

 עדי שפי < מנהלת שיווק
 מרב קידר < שיווק ומכירות

 נועה מלמד–וזאנה < מפיקת תוכן
 איתמר ברנשטיין < מפיק תוכן

 יעל הרשקוביץ < מנהלת משרד הפקה
 אודליה רצבי < מפיקה בפועל

 אביבה ניר–גלעדי < עוזרת מנכ"ל
 דינה אשכנזי < חשבת

 נטע כהן < מנהלת מחלקת אירועים, מוזיאון ישראל
 עומר צור < סגן מנהלת מחלקת אירועים, מוזיאון ישראל

 אצ'ה בר < מנכ"ל, הצוללת הצהובה
 ירון מוהר < מנהל, הצוללת הצהובה

 יובל חרמוני < מנהל טכני, הצוללת הצהובה
הצוללת הצהובה < ניהול טכני

 מונוקרייב < תקשורת ויחסי ציבור
 סופיה נימלשטיין < יחסי ציבור מגזר רוסי

 Bluecollar < מיתוג ועיצוב גרפי
 סטודיו RSVP < אפיון, עיצוב ופיתוח אתר הפסטיבל

 6degs < מדיה חברתית ודיגיטלית
 עידו כהן < בימוי ועריכת סרטון

 גל קוסטוריצה < עריכת לשון
 מאיה שמעוני < תרגום לאנגלית

Eventer < מכירת כרטיסים

 אברהם בכר ושות' < משרד רואה חשבון 
 רו"ח עופר ססובר < מבקר פנים 

עו"ד תמר פיינברג < ייעוץ משפטי 

חברי עמותת פסטיבל ישראל
דן הלפרן < יו"ר | יחזקאל בייניש | יצחק בן ניסים | יורם ברוורמן 

 אורלי דורון | חנה הרצמן | מיכה ינון | נילי כהן | יונתן לבני
 ברי סבירסקי | עידית עמיחי | רותה פלד | ענת צור

 משקיף: זיו נבו קולמן
ועדת ביקורת: פרופ' לאה אחדות | עו"ד רות הורן

Jazz Festival Team:
Eyal Sher > Director 
Avishai Cohen > Artistic Director 
Hadas Vanunu > Chief Producer 
Adi Sheffi > Marketing Director 
Merav Kedar > Marketing and Sales 
Noa Melamed Vazana > Content Production 
Itamar Bernstein > Content Production 
Yael Hershkovitch > Production Coordinator 
Odeliyah Razabi > Associate Producer 
Aviva Nir-Giladi > Executive Assistant to the Director 
Dina Ashkenazi > Account Manager 
Neta Cohen > Head of Productions and Events 
Department, Israel Museum 
Omer Tzur > Deputy Head of Events, Israel Museum 
Acha Bar > General Director, The Yellow Submarine 
Yaron Mohar > Director, The Yellow Submarine 
Yuval Hermony > Technical Director, 
The Yellow Submarine > Technical Production 

Monocrave > Public Relations
Sofia Nimelstein > PR & Consulting 
Bluecollar > Graphic Design and Branding 
RSVP studio > Web Design 
6degs > Social Media & Digital 
Ido Cohen > Directing and Editing Video Clip 
Gal Kusturica > Language Editor 
Maya Shimony > English Translation 
Eventer > Tickets

Avraham Bachar > Accounting, CPA 
Ofer Sassover > Internal Auditor 
Lawyer Tamar Feinberg > Legal Counsel

Israel Festival Board Members
Dan Halperin > chairman | Idit Amichay 
Yehezkel Beinish | Yitzhak Ben-Nissim 
Yoram Braverman | Nili Cohen | Orly Doron 
Hanna Hertzman | Jonathan Livni | Ruta Peled 
Barry Swersky | Anat Tzur | Micha Yinon 
Observer: Ziv Nevo Kulman 
Audit Committee: Prof. Lea Achdut | Adv. Ruth Horn

Dafna Arnon | Ofra Ben Yaacov | Ruth Cummings 
Galia and Udi Dor | Tami-Grayevsky | Ronit and Dan Halpern 
Carmel and Eran Ilan | Michal and Udi Ilan 
Didi and Shalom Nachshon | Rivka Saker 
Ann and Barry Swersky | Orly Tsioni | Aviva and Yoel Sher

We invite you to join the Israel Festival 
Circle of Friends, and to contribute to its 
communal and social activities

For additional information and to join 
Merav Kedar, Circle of Friends Coordinator 
02-5631544, merav@israel-festival.org.il

 כרמל וערן אילן | מיכל ואודי אילן | דפנה ארנון
 עפרה בן יעקוב | תמי גרייבסקי | גליה ואודי דור

 דן ורונית הלפרן | דידי ושלום נחשון | אן וברי סברסקי
רבקה סקר | אורלי ציוני | רות קאמינגס | אביבה ויואל שר

אנחנו מזמינים אתכם להצטרף למעגל הידידים של פסטיבל 
 ישראל ופסטיבל הג'אז בירושלים, ולסייע לפעילותו

החברתית והקהילתית.

 להצטרפות ופרטים נוספים
 מרב קידר 02-5631544

merav@israel-festival.org.il

 הכניסה לאולמות התצוגה
Lower Gallery Entrance

 "במת הסטודנטים" )בתמיכת הקרן לירושלים(,
מארחת את הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, תל–אביב

"The Student Stage" )sponsored by the Jerusalem Foundation(

18:30-19:3020:30-21:30
 אודיטוריום שפרינגר

Springer Auditorium
Becca Stevens 
19:00-20:00

Soweto Kinch Trio 
21:00 - 22:00

 האולם לאמנות ישראלית
Israeli Art gallery19:30-20:30

Both Sides of Africa 
22:30-23:30

אולם התערוכה "אהבה חדשה"
The exhibition A Modern Love

Li Xiaochuan Quintet 
20:00-21:00

DOMi & JD Beck 
21:30-22:30

 האולם לאמנות אימפרסיוניסטית
Impressionist Art gallery

 אדיס קן - אבטה בריהון מארח את רודי ביינסאי
Addis Ken - Abate Berihun 

featuring Rudi Bainesay 
20:30-21:30

 שישיית יובל כהן - ג'אז קאמרי
Yuval Cohen's Chamber Jazz sextet 

22:15-23:15

 אולם התערוכה "ליסה ריהאנה:
המרדף אחרי ונוס"

The exhibition: Lisa Reihana 
in Pursuit of Venus [infected]

Ultra Wide 
22:00-23:00

 חדר ז'אק ליפשיץ
Jacques Lipchitz Room

Jazz Talk 
21:30-22:00

 הכניסה לאולמות התצוגה
Lower Gallery Entrance

"במת הסטודנטים" )בתמיכת הקרן לירושלים(, מארחת את בית הספר למוזיקה, מצפה רמון 
The Student Stage sponsored by the Jerusalem Foundation

18:30-19:3020:30-21:30
 אודיטוריום שפרינגר

Springer Auditorium
SHALOSH 

19:00-20:00
Tiloun 

21:00-22:00
 האולם לאמנות ישראלית
Israeli Art gallery

KADAWA 
19:30-20:30

Soweto Kinch Trio 
22:30-23:30

אולם התערוכה "אהבה חדשה"
The exhibition A Modern Love

Bohuslän Big Band & Avishai Cohen 
20:30-21:30

 האולם לאמנות אימפרסיוניסטית
Impressionist Art gallery

 URU מארחים את אורי קפלן
URU featuring Ori Kaplan 

20:00-21:00

DOMi & JD Beck 
21:30-22:30

 חדר ז'אק ליפשיץ
Jacques Lipchitz Room

Jazz Talk 
21:00-21:30

 תערוכה בהקמה
Under construction

 מקהלת גיא בן הינום
The Great Gehenna Choir 

22:00-23:00

 רחבת קראון
Crown Plaza

 במת הסטודנטים )בתמיכת הקרן לירושלים(, מארחת את האקדמיה למוסיקה ולמחול, ירושלים
The Student Stage, sponsored by the Jerusalem Foundation 

11:00-15:30

 אודיטוריום שפרינגר
Springer Auditorium

Both Sides of Africa 
12:00-13:00

 שי בן-צור
Shye Ben-Tzur 

14:00-15:00
 האולם לאמנות ישראלית
Israeli Art gallery

Liquid Saloon 
13:30-14:30

Tiloun 
15:00-15:45

אולם התערוכה "אהבה חדשה"
The exhibition A Modern Love

Bohuslän Big Band & Avishai Cohen 
12:30-13:30

Becca Stevens 
14:00-15:00

 האולם לאמנות אימפרסיוניסטית
Impressionist Art gallery

Li Xiaochuan Quintet 
13:00-14:0014:30-15:30

 חדר ז'אק ליפשיץ
Jacques Lipchitz Room

Jazz Talk 
14:00-14:30

 תערוכה בהקמה
Under construction

מתחם הילדים של זאזא
Zaza's Children Club

12:00-15:30

אקוט צד לצד
15:00-15:30 ,13:00-13:30
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 פסטיבל הג'אז הבינלאומי בירושלים, מבית היוצר של
 פסטיבל ישראל, נוסד וצמח בחסותה של הקרן לירושלים.

הגעתי לפסטיבל לראשונה בשנה שעברה וגיליתי שאין צורך להיות 
אוהד מושבע של מוזיקת ג'אז כדי ליהנות ולחוות חוויה תרבותית 

יוצאת דופן. הצלילים שהתמזגו בין התערוכות והמוצגים של מוזיאון 
ישראל ומאות האנשים, מכל מגוון האוכלוסיות ובכל הגילאים, 
שהסתובבו בין החללים עד לשעות הלילה המאוחרות, גרמו לי 

לרשום את התאריך לפסטיבל 2019. והנה זה הגיע. 
השנה, בציינו חמש שנים להיווסדו, הקרן לירושלים מחזקת את 

הפסטיבל עוד יותר באמצעות תמיכה מיוחדת בבמות הסטודנטים, 
עליהן יופיעו מיטב הכישרונות הפורצים. ומצד הקהל, תומכת 

הקרן בכרטיס כניסה יומי במחיר מיוחד שיאפשר לקהל הסטודנטים 
 ליהנות מההיצע הרחב של הפסטיבל.

הקרן לירושלים פועלת כדי לחזק את אוכלוסיית הסטודנטים 
והצעירים ואת העשייה התרבותית בעיר, וכשאנו מצליחים לחבר בין 

שני הדברים יחד אז ההצלחה שלנו היא כפולה ומכופלת. 
הפסטיבל הוא פרי שיתוף פעולה נהדר בין שלושה מוסדות עוגן 

ירושלמים - פסטיבל ישראל, הצוללת הצהובה ומוזיאון ישראל - 
אני מאחל שהמודל של שיתופי פעולה בין מוסדות דגל בעיר יוכל 

להתקיים גם באירועים נוספים.
אני מאחל שגם השנה הקהל יצביע ברגליים ויגיע לפסטיבל מכל 

רחבי הארץ ושנמשיך לשמוע בירושלים קולות רבים ומגוונים.

שי דורון
נשיא הקרן לירושלים

The Jerusalem Foundation has been a proud supporter 
of the Jerusalem Jazz Festival since its inception five 
years ago by the Israel Festival in collaboration with 
the Yellow Submarine and the Israel Museum.
Visiting the festival for the first time last year, 
and admittedly not a hardcore Jazz fan myself, I was 
so inspired by the blending of the music, the art and 
the hundreds of people of all ages and backgrounds who 
filled the museum until late at night – so much so that I 
immediately put down the date of the 2019 festival in my 
calendar. And now it finally arrived!
This year, the Jerusalem Foundation further strengthens 
the Festival by supporting the Student Stages featuring 
our finest emerging talents, and by subsidizing a 
special student all-day pass. Committed to empowering 
the student population in Jerusalem on one hand, and 
bolstering the cultural activities in the city on the 
other, when we get to connect the two, our success 
increases exponentially. 
It gives me great pleasure to accompany this 
collaboration between three of Jerusalem’s most 
celebrated and beloved cultural organizations, in hope 
that this wonderful model will be embraced by others to 
launch other exciting events.
I look forward to once again lose myself amongst the 
Festival goers from throughout Israel and beyond as we 
rejoice in Jerusalem's diverse sounds from far and near.

Shai Doron
President of the Jerusalem Foundation

הפסטיבל מתקיים בשיתוף הצוללת הצהובה ומוזיאון ישראל ובסיוע הקרן לירושלים
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לקומה 1

רחבת קראון
Crown Plaza

Lisa Reihanaליסה ריהאנה

Floor 2 קומה

 תערוכה בהקמה
Under construction

בר היין
Wine Bar

Impressionist Artאימפרסיוניסטיתאמנות

אמנות
ישראלית
Israeli 

Art

שי בן־צור
מופע דואו עם בן איילון

)ישראל(

המסע המוזיקלי של שי בן-צור נע זה שנים על הקו שבין הודו 

לישראל; בין העולם הרוחני והתרבותי של המוזיקה הסּופית לבין 

תרבות המערב. ביצירתו הוא מתיך את שירת הקוואלי המסורתית, 

הפיוט העברי והשירה הסּופית לכדי שפה חדשה שנותנת ביטוי 

לעולמות המוזיקליים הפנימיים והחיצוניים המניעים אותו. 

במופע דואו שנוצר במיוחד לפסטיבל, משלב בן-צור כוחות עם 

הפרקשניסט בן איילון, וסוחף את הקהל למסע למחוזות חדשים 

ומסקרנים של סאונד ורגש.

שי בן–צור )לופרים, חלילים הודיים, שירה וביטים(  
בן איילון )פרקשן(

שישי < 6.12 < 14:00 < אודיטוריום שפרינגר

KADAWA
)ניו–יורק/ישראל(

חברי קדאווה, שהחלו את דרכם המשותפת בתוכנית אקדמית בשיתוף 

הניו סקול ניו-יורק בתל אביב, חיים ופועלים בארה"ב, ושם יוצרים 

בהשראת רוק אלטרנטיבי, ג'אז אוונגרדי ושירי סינגר סונגרייטרס. 

הם מביאים לבמה נושאים חברתיים, כלכליים וסביבתיים לצד 

מחשבות נונסנס שבלעדיהן יהיה קשה לעבור את היום.

טריו גיטרה לא סטנדרטי עם סאונד פתוח ואווירה סוחפת שפשוט 

אי-אפשר שלא להישבות בה.

טל יהלום )גיטרה(, אלמוג שרביט )בס(, בן סילשי )תופים(

חמישי < 5.12 < 19:30 < האולם לאמנות ישראלית

Li Xiaochuan Quintet)סין(

החצוצרן לי שיאוצ'ואן נחשב לחוד החנית של סצנת הג'אז הסינית 

העכשווית. הכישרון שלו והביטוי היצירתי הייחודי שלו הפכו אותו 

לאחד מאמני הג'אז הסינים המובילים בעולם. יצירתו מאופיינת 

בסאונד חדש ומקורי של ג'אז פיוז'ן חד ולא שגרתי המשלב ריפים 

מהירים של חצוצרה והרמוניות עשירות. שילוב מנצח בין טכניקה 

מעולה ויכולת אלתור גבוהה וחסרת מעצורים.

זו הפעם הראשונה ששיאוצ'ואן והרכבו מופיעים בישראל, וזו גם 

הפעם הראשונה )ּוודאי לא האחרונה( שבה הרכב ג'אז סיני משתתף 

בפסטיבל ישראלי.  

לי שיאוצ׳ואן )חצוצרה(, רונג צ'נצ'ו )ויברפון(, זהאנג סונגאן )גיטרה( 

אדם הואנג יונג )בס(, סו זיטהונג )תופים(

בסיוע מרכז תרבות סין-תל אביב,
 

מרכז התרבות של שגרירות סין בישראל 

רביעי < 4.12 < 20:00 < אולם התערוכה "אהבה חדשה"

שישי < 6.12 < 13:00 < האולם לאמנות אימפרסיוניסטית

אקוט
צד לצד

)ישראל(

את אקוט )"הקשב!" בצרפתית( הקימו בשנת 2011 ענבל ג'משיד וגלעד 

ואקנין כהרכב ירושלמי העוסק במוזיקה מזרחית קלאסית חדשה ובשירי 

משוררים. בהמשך הצטרפו אליהם טל אברהם )חצוצרה(, עדן ג'משיד 

)צ'לו(, יוהנה ריטמולר )כינור(, אביתר חרמש )קונטרבס(, אביב עזרא 

)כלי הקשה( ואמיר בולצמן )קלידים ואפקטים(, ויחד הם יוצרים שפה 

מוזיקלית חדשה - מזרחית, עכשווית, אמנותית בעברית לילדים.

בשירים מקוריים, בתנועה ובכלי נגינה מסקרנים נצא לטיול אגדי אל 

צלילי המקום, העיר והמדבר, אל מוזיקה מפעם ומעכשיו. נחקור, 

נשיר, נרקוד ונתנועע יחד מצד לצד.

שישי < 6.12 < 13:00, 15:00 < תערוכה בהקמה  
מגיל 5 עד 12

מתחם הילדים של זאזא
המרכז לאמנות נודדת בפסטיבל הג'אז ירושלים  

לראשונה בפסטיבל ייחנך מתחם ילדים שבו יוכלו גם הקטנים להיחשף 

למוזיקה איכותית ומעניינת ולחוות את היצירה המוזיקלית
בדרכים שונות.   

המופע "צד לצד" יעלה בשני סטים, וביניהם סדנאות מוזיקליות, 

סדנאות יצירה, ומופע בשילוב תלמידי המחלקה המזרחית 

בקונסרבטוריון שליד האקדמיה )לשעבר "דוניא"(.

שישי < 6.12 < 12:00-15:30 < תערוכה בהקמה  

מגיל 5 עד 12. בסיוע המחלקה לאמנות פלסטית  

באגף התרבות של עיריית ירושלים

Nani Noam Vazana 
and Abel Selaocoe
Both Sides of Africa 
)Israel/South Africa(

Abel Selaocoe’s music travels between classical chamber 

music, South African folk music, ancient rhythms and 

singing in the language of Zulu
. Nani Noam Vazana 

brings to the stage the North African music and 

traditional Sephardic singing i
n Ladino laced with 

flamenco influences. 

In a collaborative show that unfolds a wealth of stories 

and beats, Vazana and Selaocoe bring togeth
er the 

two sides of Africa, melding it into an unprecedented
 

musical celebration.

Nani Noam Vazana )composition, vocals, piano, trombone(, 

Abel Selaocoe )cello(, Ayoze de Alejandro )percussion(, 

Pablo Dominguez )guitar(

Wednesday > 4.12 > 22:30 > Israel
i Art gallery

Friday > 6.12 > 12:00 > Springer
 Auditorium

Becca Stevens
)USA(

Becca Stevens fuses vocal harmonies and sophisticated 

jazz with touches of Irish/Appalachia
n folk, indie, pop, 

and West African music. Stevens has collaborated 
with 

many musicians, including folk legend
 David Crosby. 

Her latest released album Regina was described as 

“Majestic, delicate pop arrangements in perfect harmony 

with the royal theme” with “an artistic, intellectual 

and feminist approach which reminds us very much of 

Tori Amos.”

Becca Stevens )vocals and music( 

Michelle Willis )vocals and keyboard( 

Chris Tordini )bass( 

Wednesday > 4.12 > 19:00 > Spring
er Auditorium

Friday > 6.12 > 14:00 > "A Modern Love" exhibition

DOMi & JD Beck
)USA(

French keyboardist DOMi )Domitille Degalle( and American 

drummer JD Beck are two of the outstanding new voices 

of the future-sonic jazz movement. The duo takes apart 

and recomposes jazz elements with impressive virtuosity. 

16-year-old Beck creates live hip-hop breakb
eats on 

which DOMi paints surprising harmonies and new world 

melodies.

DOMi )keyboard(, JD Beck )drums(

Wednesday > 4.12 > 21:30 > "A Modern Love" exhibition

Thursday > 5.12 > 21:30 > Impressionist Art gallery 

Tiloun
)Réunion Island(

Tiloun )Jean-Michel Ramoune( started his musical path 

at a very young age with Maloya, the traditional music 

of the Indian Ocean island Réun
ion, where he was born 

and raised. Reminiscent of the origins of blue
s, Maloya 

is soul music rooted in pain and a histor
y of slavery.

Accompanied by unique string and per
cussion 

instruments, Tiloun’s gentle and powerful voice mixes 

with the unstructured harmony typical of Maloya to 

create an exceptional energetic
 musical experience. 

Music of longing, joie de vivre, 
and freedom.

Ramoune Jean Michel-Tiloun )kayamb( 

Fortouna Ludovic )rouler( 

Madia Jean Frédéric )tyimbé, gongas, gora( 

Vavelin Mathias )sati and piker(

With the kind support of the Ins
titut Français, Israel

Thursday > 5.12 > 21:00 > Springe
r Auditorium

Friday > 6.12 > 15:00 > Israeli 
Art gallery

Soweto Kinch Trio
NONAGRAM

)בריטניה(

סווטו קינץ', שזכה להכרה על יצירתו שנעה בין ג'אז לספוקן 

וורד, מציג עולם מופשט של מספרים וצורות המקבל ביטוי 

מוזיקלי בועט ומלא גרוב. זהו רית'ם סקשן מצומצם וחריף של 

בס-תופים שיוצר קרקע יציבה, ומאפשר לסקסופון ולמילים של 

קינץ' חופש לעוף גבוה במעלה הג'אז וההיפ הופ.

סווטו קינץ' )סקסופון אלט, שירה, MC, קלידים ותכנותים(  

ניק ג'ארד )קונטרבס(, ולדימיר קוסטדינוביץ' )תופים(

רביעי < 4.12 < 21:00 < אודיטוריום שפרינגר  

חמישי < 5.12 < 22:30 < האולם לאמנות ישראלית

Ultra Wide
SHALOSH

)ישראל(

במופע מיוחד שנוצר לפסטיבל, הקהל מוזמן לשיחה מוזיקלית בין 

שלושה חברים ירושלמים על אודות התערוכה "המרדף אחרי ונוס 

)נגועים(". הטריו ינגן עם עבודת הווידאו המרשימה של האמנית 

ליסה ריהאנה - הקרנה פנורמית בהשראת טפט נוף צרפתי מהמאה 

ה-19 "הפראים מהאוקיינוס השקט". התוצר הקולוניאליסטי משמש 

לאמנית נקודת מוצא, והיא מעניקה לו חיים ופירושים חדשים, 

ומעלה שאלות על פוסט-קולוניאליזם, על עוול חברתי, על יחסים 

בין עמים ועל אוטונומיה של ילידים.

גדי שטרן )פסנתר(, דוד מיכאלי )בס(, מתן אסייג )תופים( 

דורית שפיר )אוצרת(, רונית צ'רניקה )מעצבת(

רביעי < 4.12 < 21:45 < "ליסה ריהאנה: המרדף אחרי ונוס"

מקהלת גיא בן הינום
מבצעת פסקול חי לסרטיה של מאיה דרן
 

  The Very Eye of Night
)ישראל(

מקהלת גיא בן הינום היא מקהלה שיתופית אשר נוצרה בשיתוף 

עם מרכז לאמנות וחקר ״מעמותה״. חברים בה זמרים קלאסיים, 

מלחינים, זמרים-יוצרים ואמנים רב-תחומיים. 

בערב המופע, בהובלתן של עמית פישביין ונועם אחדות, תבצע 

מקהלת גיא בן הינום פסקול מקורי לסרטיה של מאיה דרן 

)1961-1917(, מחלוצות הקולנוע הנשי, והגברת הראשונה של 

הקולנוע הניסיוני האמריקאי. סרטיה של דרן עוסקים בנושאים 

כמו: זמן, מרחב, גוף, מחול, טקסיות, טרנספורמציה וכישוף.

במסגרת "אני אוהבת ת'קולנוע" מבית הצוללת הצהובה - פרויקט 

חדש המפגיש בין מוזיקאיות לבין בימאיות קולנוע פורצות דרך 

המשמשות מודל לעשייה נשית ויצירתית
 

בסביבה פטריארכאלית.

חמישי < 5.12 < 22:00 < תערוכה בהקמה

נועם וזאנה ואבּל סלואוקו Both sides of Africa )ישראל-דרום אפריקה(
ַאּבל סלואוקו מדלג ביצירתו בין מוזיקה קלאסית קאמרית,  מוזיקה דרום אפריקאית עממית, מקצבים עתיקים ושירה בשפת  הזולו. נועם וזאנה מביאה לבמה את המוזיקה הצפון אפריקאית, 

שירה מסורתית בשפת הלדינו, ונגיעות של פלמנקו. 
במופע משותף, שופע סיפורים, מקצבים ומוזיקה שהלחינה  ועיבדה נועם וזאנה, מחברים השניים את שני קצוות היבשת  השחורה לחגיגה חדשה-ישנה של קצב ונשמה מצפון ועד דרום. 

נועם וזאנה )לחנים, שירה, טרומבון, פסנתר(  אּבל סלואוקו )שירה, צ'לו(, איוזה דה-אלחנדרו )פרקשן(   
פאבלו דומינגז )גיטרה(

רביעי < 4.12 < 22:30 < האולם לאמנות ישראלית  
שישי < 6.12 < 12:00 < אודיטוריום שפרינגר

Tiloun )אי ראוניון(
ז'אן מישל רמון המכונה טילון נולד וגדל באי ראוניון  שבאוקיינוס ההודי. שיריו בשפה הצרפתית נשענים על מוזיקת  המלויה )Maloya( המסורתית שצמחה באי - מוזיקת נשמה  המבטאת את רחשי ליבם של תושבי המקום עוד מתקופת העבדות, 

כפי שהיה הבלוז בראשיתו.  שילוב התרבויות על האי הצמיח את יצירתו הייחודית של טילון, 
והפך אותו לאחד האמנים המובילים על האי ולאחד הקולות  הבולטים של המלויה בעולם. מלּווה בכלי הקשה ייחודיים ובקולו  העדין והחודר המוזיקה של טילון היא געגועים, שמחת חיים 

וחופש.
רמון ז'אן מישל - טילון )קיאמב(, פורטונה לודוויג )רואולר(, 

מאדיה ז'אן פרדריק )טימבר, קונגס, קורה(  
וואולין מת'יאס )סאטי ופיקר(
בסיוע המכון הצרפתי, ישראל

חמישי < 5.12 < 21:00 < אודיטוריום שפרינגר שישי < 6.12 < 15:00 < האולם לאמנות ישראלית

bohuslän big band 
& Avishai Cohen )שוודיה/ישראל(

תזמורת הביג בנד של בוהוסלן )Bohuslän Big Band( שומרת 
עוד מהמאה ה-19 על סאונד ביג בנד מסורתי ומהודק.  

התזמורת מתחדשת תדיר, מאתגרת את הז'אנר בקומפוזיציות 
מקוריות, ומותחת את גבולות היצירה בעיבודים לא שגרתיים 

ובשיתופי פעולה מפתיעים.  בהפקת מקור מיוחדת לפסטיבל יבצעו אבישי כהן והתזמורת 
מופע מיוחד שכולו יצירות של כהן. הלחנים, שנכתבו לשלישייה  או לרביעיית ג׳אז, יעובדו ויבוצעו לראשונה על ידי ביג בנד.  

עיבודים: מייק הולובר, ניקולאס ריד, יונתן אלבלק
חמישי < 5.12 < 20:30 < אולם התערוכה "אהבה חדשה" שישי < 6.12 < 12:30 < אולם התערוכה "אהבה חדשה"

שישיית יובל כהן – ג'אז קאמרי )ישראל(
בפרויקט הקאמרי שלו מציע כהן, מבכירי מוזיקאי הג'אז  הישראלי, סינתזה חדשנית – מיזוג בין המוזיקה הרומנטית,  הג'אז המסורתי והמוזיקה הישראלית, ומבטא אותה בסוויטה  עוצמתית לשישיית ג'אז קאמרית ובחומרים אקספרסיביים  לרביעיית ג'אז קאמרית. התוצאה היא מוזיקה עכשווית הבנויה 

מחלקי סגנונות, ממנגינות ומאנשים.
יובל כהן )לחנים, סקסופון סופרן(, מאיה בלזיצמן )צ'לו(,  

יונתן וולצ'וק )טרומבון(, קטיה טובול )פסנתר(,  
גיא לוי )בס(, יונתן רוזן )תופים( 

רביעי < 4.12 < 22:15 < האולם לאמנות אימפרסיוניסטית

אבטה בריהון מארח את רודי ביינסאי
אדיס קן

)ישראל(
אדיס קן )"יום חדש" באמהרית( הוא שמו של ההרכב החדש של   והזמר אבטה בריהון והפסנתרן רועי מור. ההרכב של 

הסקסופוניסט י המוזיקאים הפועלים בארץ, מביא לקדמת הבמה 
בריהון, מגדול לחנים מקוריים המשלבים מוזיקת נשמה יהודית-אתיופית שהועברה  מדור לדור, וטקסטים קדומים שיש בהם נשמה וחיפוש רוחני. התוצאה 

ש מסעיר בין מסורות אתיופיות עתיקות לבין סאונד שופע 
היא מפג

גרוב והרפתקנות של הרכב ג'אז מודרני ברוח הבלוז.
ארח ההרכב את זמרת הסול והיוצרת רודי ביינסאי.

בהופעה י
אבטה בריהון )שירה וסקסופון(, רועי מור )פסנתר(, דוד מיכאלי )בס(, ניצן בירנבאום )תופים(, רודי ביינסאי )שירה(  

רביעי < 4.12 < 20:30 < האולם לאמנות אימפרסיוניסטית

The Great Gehenna Choir - 
The Very Eye of Night
A live soundtrack to Maya Deren’s movies     )Israel(

Comprising classical singers, composers, singer 
songwriters, and multidisciplinary artists, The Great Gehenna Choir creates religious, political, surreal events devised as contemporary transformative rituals and open gatherings. 
 Led by Amit Fishbein and Noam Ahdut, The Great Gehenna Choir will perform original soundtracks to the films of Maya Deren, one of the trailblazers in women’s cinema and the first lady of American experimental filmmaking. 
Part of  the Yellow Submarine’s new project 
“She Loves The Cinema!” - a project that brings 
together groundbreaking women musicians and film directors who serve as a model for women’s creators in a patriarchal climate.

The Great Gehenna Choir is a collaborative project with Mamuta Art and Research Center

Thursday > 5.12 > 22:00 > Under construction

écoute
Side to Side - a show based on the first album of Mizrahi children’s songs)Israel(

The Jerusalemite ensemble Écoute )which in French means Listen!( was set up in 2011 by Gilad Vaknin and Inbal Djamchid, who wanted to offer parents and children a different type of music: new contemporary and artistic Mizrahi children’s music in Hebrew. They were later joined by Tal Avraham )trumpet(, Eden Djamchid )cello(, Yohana Ritmuller )violin(, Evyatar Hermesh )double bass(, Aviv Ezra )percussion(, and Amir Bolzman )keyboard and effects( who will all be at the festival. With original songs, movement, and intriguing musical instruments, we will go on a fantastical journey to local sounds, the sounds of the city and the desert, nostalgic and contemporary music. Together we will explore, sing, dance and move from side to side.

Friday > 6.12 > 13:00, 15:00 > Under constructionAges 5 to 12

Addis Ken
Abate Berihun featuring  Rudi Bainesay)Israel(

Addis Ken )“New Day”( is the new project of saxophonist and singer Abate Berihun, and pianoist Roy Mor one of the greatest musicians in Israel. Together they bring to the stage original music that fuses Jewish-Ethiopian soul music passed through the generations with ageless spiritual and mysterious texts. The result is a thrilling encounter between ancient Ethiopian traditions and the legacy of modern jazz ensemble, steeped in musical experimentality, deep grove, and the spirit of blues.
Roy Mor )piano, vocals and saxophone( 
David Michaeli )bass(, Nitzan Birnbaum )drums( Rudi Bainesay )vocals( 

Wednesday > 4.12 > 20:30 > Impressionist Art gallery

Liquid Saloon
)Israel(

The debut album of the instrumental trio Liquid Saloon 

consists of improvised sessions recorded in the living 

room. In the live version they blend African rhythms, 

spacey beats, and psychedelic jazz and offer new takes 

on their album. 

Amir Bresler )drums(, Sefi Zisling )trumpet(, 

Noam Havkin )keyboard(, Roi Avivi )guitar(, 

Elyasaf Bashari )bass(

Friday > 6.12 > 13:30 > Israeli Art gallery 

Soweto Kinch Trio
Nonagram
)UK(

One of the fresh and versatile voices in the British jazz 

and hip hop scene, Kinch has gained wide acclaim for 

his music, which walks the line between jazz and spoken 

word. He conjures an abstract world of numbers and 

shapes grounded in a tight drum and bass rhythm section, 

from which the saxophone and lyrics soar high with jazz 

and hip-hop groove.

Soweto Kinch )alto sax, vocals, keys/programming(, 

Nick Jurd )double bass(, Vladimir Kostadinovic )drums(

Wednesday > 4.12 > 21:00 > Springer Auditorium 

Thursday > 5.12 > 22:30 > Israeli Art gallery 

Shye Ben-Tzur
Duo with Ben Aylon
)Israel(

Shye Ben-Tzur’s musical journey unfolds between India 

and Israel, Western culture and Sufism, combining 

traditional qawwali singing, Jewish piyyut, and Sufi 

music to form a new language, with which he expresses 

his internal and external musical worlds.

In a duo show created for the Jerusalem Jazz Festival, 

Ben-Tzur and percussionist Ben Aylon take us on a 

journey into new and captivating realms of sound and 

emotion. 

Shye Ben-Tzur )loopers, bansuri flute, vocals, and beats( 

Ben Aylon )percussion( 

Friday > 6.12 > 14:00 > Springer Auditorium

Li Xiaochuan Quintet
)China(

Trumpeter Li Xiaochuan is at the forefront of contemporary 

Chinese jazz scene. He creates original new unorthodox 

expressive jazz fusion, combining quick trumpet riffs 

with traditional Western jazz instruments - a winning 

combination of superb technique with exceptional and 

irresistible improvisation skills. 

This is Li Xiaochuan Quintet debut performance in Israel, 

as well as the first time - but certainly not the last - that 

a Chinese jazz ensemble is featured in an Israeli festival.

Li Xiaochuan )trumpet(, Rong Chenchu )vibraphone( 

Huang Yong )bass(, Zhang Xiongguan )guitar( 

Xu Zhitong )drums(

With the kind support of the 
China Cultural Center in Tel Aviv 

Wednesday > 4.12 > 20:00 > "A Modern Love" exhibition

Friday > 6.12 > 13:00 > Impressionist Art gallery

bohuslän big band 
& Avishai Cohen
)Sweden/Israel(

Bohuslän Big Band started in the 19th century as a 

military orchestra. Its 18 members create traditional 

and tight Big Band sound, as they continue to challenge 

the genre with fresh original compositions, pushing the 

boundaries with unconventional arrangements.

For the first time in Israel, Bohuslän Big Band 

will feature trumpeter and composer Avishai Cohen, 

performing a full show of his original music. Originally 

written and performed by a jazz trio or quartet, Cohen’s 

melodies will be arranged and performed by a big band 

for the first time ever.

Musical adaptations: 
Mike Holober, Niclas Rydh, Yonatan Albalak

Thursday > 5.12 > 20:30 > "A Modern Love" exhibition

Friday > 6.12 > 12:30 > "A Modern Love" exhibition

Becca Stevens )ארה״ב( טרומנטליסטית בקה סטיבנס מגישה 
היוצרת והזמרת המולטי-אינס עדין ועמוק הרמוניות קוליות המשלבות ג'אז מתוחכם ועיבודים 

בקול  אינדי פופ ומוזיקה מערב אפריקאית. 
עדינים בנגיעות של פולק,  את סטיבנס, ששיתפה פעולה עם אמן הפולק האמריקאי הוותיק  ם רבים נוספים, כינו המבקרים 

והמוערך דייוויד קרוסבי ועם אמני "הסוד השמור ביותר של ניו יורק". אלבומה האחרון 'רג'ינה'  אר על-ידי המבקרים כ"יצירה אמנותית אינטלקטואלית מורכבת 
תו ופמיניסטית המזכירה מאוד את יצירתה של טורי איימוס".

בקה סטיבנס )שירה ולחנים(, מישל וויליס )שירה וקלידים(,  
כריס טורדיני )בס(

רביעי < 4.12 < 19:00 < אודיטוריום שפרינגר שישי < 6.12 < 14:00 < אולם התערוכה "אהבה חדשה"

Liquid Saloon )ישראל( טרומנטלי ליקוויד סלון מורכב 
אלבום הבכורה של הטריו האינס מסשנים חיים ולא מתוכננים שהוקלטו בסלון ביתי.

 
כב מורחב, ויחד ימזגו מקצבים 

למופע בפסטיבל הם יגיעו בהר ים, ביטים חלליים ופסיכדליה ג׳אזית, ויפתחו בלייב פרשנות 
אפריקא

חדשה לקטעי האלבום. חצוצרה(, נועם חבקין )קלידים(, 
ר ברסלר )תופים(, ספי ציזלינג )

אמי רועי אביב )גיטרה(, אליאסף בשארי )בס( 
שישי < 6.12 < 13:30 < האולם לאמנות ישראלית

SHALOSH )ישראל(
הטריו SHALOSH שובר את ההיררכיה המסורתית של כלי סולן  ומלווים, יוצר סאונד חדש שמשלב רוק, מוזיקה קלאסית, מוזיקה  בליט יצירתיות מפרה ומופרית. 

אלקטרונית ומוזיקת עולם, ומ החברות המוזיקלית ארוכת השנים הניבה ארבעה אלבומים,   העולם, והערכה רבה בקהילת 
הצלחה בפסטיבלי ג'אז ברחבי

הג'אז הישראלית והעולמית כאחד.
גדי שטרן )פסנתר(, דוד מיכאלי )בס(, מתן אסייג )תופים( 

חמישי < 5.12 < 19:00 < אודיטוריום שפירנגר

Uru מארחים את אורי קפלן )ישראל(
הטריו של הפסנתרן והמלחין דניאל שריד, מחלוצי אוונגרד  וזיקה בת זמננו, מוזיקת עולם 

הג'אז הישראלי, ממזג ג'אז, מ ואוונגרד לתמהיל ייחודי המשקף את הקשר המיוחד וארוך השנים 
שנוצר בין חברי ההרכב.  פוניסט, חבר הבלקן ביט בוקס, אורי קפלן, יחבור 

המלחין והסקסו יוחד לפסטיבל, ויחד הם יחקרו את גבולות 
אל הטריו במופע מ היצירה במפגש פסגה של סגנונות, אמנויות וכוונות. 

דניאל שריד )פסנתר(, נדב מייזל )בס(, עופר ביימל )תופים(, אורי קפלן )סקסופון(  
חמישי < 5.12 < 20:00 < האולם לאמנות אימפרסיוניסטית

Ultra Wide
SHALOSH
)Israel(

On a special night created for the festival, the trio 
presents a musical interpretation to artist Lisa 
Reihana’s In Pursuit of Venus [Infected]. 
The point of departure of Lisa Reihana’s acclaimed 
video projection, In Pursuit of Venus [Infected], is the famed voyages of Captain James Cook, who 250 years 
ago was the first European to reach distant areas of 
the southern hemisphere and have contact with the 
people who lived there. Reihana breathes a new life and meaning into this dramatic encounter. 
In the show, the trio plays with Reihana’s captivating video and offer a musical commentary on questions of social inequity, relationships between peoples, and 
native autonomy.

Gadi Stern )piano(, David Michaeli )double bass( Matan Assayag )drums(, Dorit Shafir )curator(
Ronit Chernica )designer( 

Wednesday > 4.12 > 22:00 > "Lisa Reihana: 
in Pursuit of Venus infected" exhibition

KADAWA  
)New York/Israel(

The trio members started their musical path together in 2013 at the New School in Tel Aviv, and are currently living and working in the US. They bring to the stage existential themes such as global warming, the cost of living, and the failing American health care system, 
alongside curious, not to mention peculiar, subject 
matters like complex flat moves, dreadful winter 
storms, and movies they love to hate. Their tunes are flexible and varied, serving a message or a story with a poignant and clear character.
Tal Yahalom )guitar(, Almog Sharvit )bass( 
Ben Silashi )drums(

Thursday > 5.12 > 19:30 > Israeli Art gallery

SHALOSH
)Israel(

Shalosh is an international jazz ensemble with 
Jerusalem roots. Its unique style combines rock, 
classical, electronic, and world music - and shaped both by the musical education and the diverse sources of 
inspiration of each member of the ensemble.
 After a tour in festivals all over the world, they come to the JJF where they will perform music from their 
four albums.

Gadi Stern )piano( ,David Michaeli )double bass(, Matan Assayag )drums(  

Thursday > 5.12 > 19:00 > Springer Auditorium

Yuval Cohen sextet - 
Chamber jazz
)Israel(

One of the leading Israeli jazz musicians, in his personal work Yuval Cohen explores different worlds. He looks at the associations and affinities between them, while pushing the boundaries of his inner voice. 
In his chamber project, Cohen offers a new synthesis - 
merging romantic music, traditional jazz and Israeli music, and expressing it with a powerful suite for chamber jazz sextet, and expressive materials for a chamber jazz quartet. The outcome is contemporary music composed out of fragments of styles, melodies, and people. 
Yuval Cohen )composer, soprano saxophone( 
Maya Belsitzman )cello(, Jonathan Voltzok )trombone(, Katya Tubul )piano(, Guy Levy )bass(, Yonatan Rosen )drums(
Wednesday > 4.12 > 22:00 > Impressionist Art gallery

Uru featuring Ori Kaplan
)Israel(

The trio of Israeli avant-garde jazz scene pioneer 
Daniel Sarid combines jazz, contemporary music, world and avant-garde music into a special blend. Their music reflects the unique bond formed between the trio members over the last few years.
In the show created for the festival they improvise 
together and explore the boundaries of creation with 
producer, composer, and saxophonist, Balkan Beat Box Ori Kaplan. 

Daniel Sarid )piano(, Nadav Meisel )bass( 
Ofer Bymel )drums(, Ori Kaplan )saxophone( 
Thursday > 5.12 > 20:00 > Impressionist Art gallery

Zaza's Children Club
For the first time, the festival launches a children’s zone where the little ones can also get to experience fascinating good music in different ways.
Between two sets of the children’s show Side to Side, the children’s zone will offer musical workshops, art workshops with museum instructors, and a show by the students of the Oriental Music Division at the Conservatory by the Academy )formerly “Dounia”(.

With the kind support of the Jerusalem City Cultural Division
Friday > 6.12 > 12:00-15:30 > Under construction

 JAZZ TALK
אנחנו מזמינים אתכם להתרווח על הספות, להאזין לשיחה 
מרתקת עם אחד מאמני הפסטיבל. אושיות ג'אז ישראליות 

ישוחחו עם האמנים האורחים על עולמות ההשראה 
המוזיקלית שלהם, על תהליך היצירה שלהם, על חוויות 

מסיבובי הופעות חובקי עולם, על מחשבות וחלומות, 
בקיצור - על ג'אז.

חדר ז'אק ליפשיץ
רביעי < 4.12 < 21:30
חמישי < 5.12 < 21:00
שישי < 6.12 < 14:00

בר היין של הפסטיבל 
מבעד לחלונות המוזיאון, החורף הירושלמי הוא הנוף 

המושלם לפגישה אינטימית וחמימה. אתם מוזמנים לעצור 
בבר היין של הפסטיבל לאתנחתה קלה, לסמול טוק נעים 

ולמפגש תרבותי בין ההופעות והשיטוט בגלריות.

ג'אם סשן 
לילות הג'אמים בצוללת הצהובה הפכו זה מכבר למעין 

מיני-פסטיבל בפסטיבל הג'אז הירושלמי. נגנים צעירים 
ּוותיקים, ישראלים ובינלאומיים, אורחי הפסטיבל 

מג'מג'מים אל תוך הלילה, ולנו נותר רק לשתות משהו, 
להתענג וליהנות מהרגע. 

במשך שני לילות, רביעי וחמישי, בצוללת הצהובה, 
מהשעה 23:00 ועד האשמורת האחרונה, הפסטיבל נמשך 
בג'אם סשן שבו הכול יכול לקרות. אתם מוזמנים להגיע, 
להכיר חברים חדשים, להתרפק עם חברים ישנים, ולהניח 

למוזיקה לצאת מהלב.

הכניסה חופשית  
הסעות ייצאו מהמוזיאון אל הצוללת הצהובה בתום 

המופעים מהשעה 23:00  
הצוללת הצהובה, הרכבים 13, ירושלים

קולות צפים 
פסטיבל הג'אז מזמין אתכם לשוטט במוזיאון ולגלות את 

הקולות הצפים - סולו יחיד במינו של אחד מאמני הפסטיבל 
או דואט בין אורח מחו"ל ליוצר ישראלי שנרקם למען הרגע. 

כל המופעים של הקולות הצפים מבוססים על אלתור,  
ללא חזרות, ללא הכנות - מוזיקה חד-פעמית וכנה.  

תנו לסקרנות להוביל אתכם במסדרונותיו הפתלתלים של 
המוזיאון אל פינותיו החבויות, ושם, בין יצירות האמנות, 
למצוא את עצמכם בחוויה מוזיקלית מסתורית, ייחודית 

ומרגשת. הקולות יצופו אליכם מבין הקירות. בכניסה 
לפסטיבל תגלו היכן ומתי.

במת הסטודנטים בתמיכת הקרן לירושלים 

פסטיבל הג'אז הירושלמי מחבק את קהילת הג'אז ואת 
המוזיקאים הלומדים במוסדות האקדמיה בארץ. המרקם 

הייחודי שלו ארוג ממופעים, מהרכבים, מאלתורים 
ומנגנים מצוינים שמגיעים לפסטיבל מבתי הספר הגבוהים 

הבולטים בישראל. בגלריות הפזורות ברחבי המוזיאון 
ולאורך ימי הפסטיבל תינתן לסטודנטים ההזדמנות לעלות 

לבמה ולהפליא בנגינה ובשירה. בהשתתפות סטודנטים 
מהאקדמיה למוסיקה ולמחול, ירושלים ומהקונסרבטוריון 

הישראלי למוסיקה, תל–אביב )ניו סקול שטריקר(  
ומבית הספר למוזיקה, מצפה רמון.  

תודה מיוחדת לקרן לירושלים על תמיכתה בפרוייקט זה.

JAZZ TALK 
We invite you to lean back on the sofas, and listen 
to a fascinating talk with one of the festival’s 
guests. Israeli Jazz musicians will talk with 
guest artists about their musical inspiration, 
creative process, experiences on world tours, 
thoughts, and dreams, or in short: about Jazz.

The Jacques Lipchitz Room
Wednesday > 4.12 > 21:30
Thursday > 5.12 > 21:00
Friday > 6.12 > 14:00

wine bar 
Reflected through the museum windows, the 
Jerusalemite winter offers the perfect backdrop 
for an intimate and cozy encounter. Stop by 
the festival’s wine bar for a pleasant chat and 
informal artist talks in between shows and 
gallery explorations.

Jam Session 
A mini festival within the big festival, the 
Yellow Submarine jam sessions bring together 
the international and Israeli guests of the 
festival and outstanding emerging and established 
musicians, jamming into the small hours of 
the night. All you have to do is grab a drink, 
lean back, and savor the magic. For two nights, 
Wednesday and Thursday, 
from 23:00 till dawn, the festival continues at 
the Yellow Submarine, with a jam session where 
anything can happen. We invite you to come, make 
new friends, relax with old friends and let the 
music into your heart. 

Free admission
Shuttle service will depart from the Israel 
Museum to the Yellow Submarines at the end of the 
shows, from 23:00.
13 Harechavim st., Jerusalem

Floating Sounds 
Let your curiosity lead you through the 
labyrinthine halls to the hidden corners of the 
Israel Museum. There, between the shadows of the 
artworks, you will find yourself in a mysterious 
and exciting musical experience. The Jazz Festival 
invites you to explore the Museum and discover the 
Floating Sounds - a one-off solo or an impromptu 
musical duet of the festival guest musicians, 
created in and for this moment. Floating Sounds 
are based on pure improvisation, with no 
rehearsals or perpetrations, allowing the music to 
be singular and honest. The sounds will float to 
you between the museum walls. At the entrance to 
the festival you will learn where and when. 

The Student Stage Sponsored by the Jerusalem Foundation 

The Jerusalem Jazz Festival opens its arms to 
the Jazz community and the musicians who attend 
academic institutions in Israel, weaving into 
its unique fabric outstanding shows, ensembles, 
improvs and musicians from Israel’s leading music 
schools. In the galleries around the Israel Museum 
and throughout the festival, the students will be 
given the opportunity to step onto the stage and 
perform. Featuring students from the Jerusalem 
Academy of Music and Dance, New School For Jazz 
and Contemporary Music program in the Israel 
Conservatory of Music and Mitzpe Ramon Music 
School. Special thanks to the Jerusalem Foundation 
for its support of this project.

cagri Sertel Trio
)Turkey(

Turkish pianist Çagrı Sertel started his musical path at an early age as a classical pianist, and was immediately drawn to composing original jazz. His works interweave jazz, RnB, and rock, laced with unique flavors that seeped into his piano music from the Turkish space. Sertal’s versatility led him to extensive and diverse 
collaborations with musicians like Aydın Esen, Ricky Ford, Donovan Mixon, Cengiz Baysal, and Selen Gülün. He comes to the JJF with a piano trio.
Çagrı Sertel )piano & electronics( 
Volkan Hürsever )double bass( 
Turgut Alp Bekoglu )drums( 

Wednesday > 4.12 > 19:30 > Israeli Art gallery Friday > 6.12 > 14:30 > Impressionist Art gallery

טריו < תג חופשי-חופשי לכל הפסטיבל < 450

דואו < תג חופשי-דו-יומי < 300

סולו < תג חופשי-יומי לכל המופעים < 185

סולו מוזל < לאזרחים ותיקים ומנויי מוזיאון* < 155

סולו סטודנט של הקרן לירושלים < 120

סולו ילדים < לילדים בגילאי 12-5 < 60

 *   סטודנטים, מנויי מוזיאון, אזרח ותיק.
יש להציג תעודה בכניסה

למידע נוסף ולרכישת כרטיסים:  
www.jerusalemjazzfestival.org.il

אנו מציעים השנה שירותי הסעות לפסטיבל מתל–אביב 
לירושלים ובחזרה. פרטים באתר

ניתן לרכוש כרטיסים גם בימי הפסטיבל  
בקופות מיוחדות באולם הכניסה למוזיאון ישראל.

מידע נוסף בטלפון 02-5631544  
בימים א-ה בשעות 16:00-10:00

4-5/12 < פתיחה קופות 18:00 | פתיחת דלתות 18:30

6/12 < פתיחת קופות 10:30 | פתיחת דלתות 11:00

הפסטיבל יתקיים במוזיאון ישראל  
שדרות רופין, הקריה ירושלים.

Trio > a pass for the entire festival > 450

Duo > a two day pass > 300

Solo > a day pass for all the shows  > 185

Reduced Solo > a day pass for senior & members* > 155

The Jerusalem Foundation's Student Solo > 120

Junior Solo > Ages 5-12 > 60

*  Israel Museum subscribers, students, 
and senior citizens. Upon presentation of ID

For more information and to purchase tickets: 
www.jerusalemjazzfestival.org.il
  
We offer shuttle service from Tel Aviv to Jerusalem.
for more information visit our website

On the festival days, tickets may be purchased at 
the festival counters in the entrance hall of 
the Israel Museum.
More information at 02-5631544, Sun-16:00-10:00

4-5/12 > Counters opening 18:00 | Door opening 18:30

6/12 > Counters opening 10:30 | Door opening 11:00

The festival will be held at the Israel Museum 
Rupin blvd., Jerusalem 

cagri Sertel Trio )טורקיה(
נתרן הטורקי צ'גרי סרטל החל את דרכו בגיל צעיר מאוד 

הפס כפסנתרן קלאסי, ומיד נמשך לכתיבת קומפוזיציות ג'אז מקוריות.  שלב ביצירותיו צבעים מעולמות שונים של ג'אז, אר 
סרטל מ מו גם צבעים ייחודיים לפסנתר שנספגו בו מעצם 

אנד בי ורוק, כ אי במרחב הטורקי. הרבגוניות של סרטל הובילה אותו 
היותו מוזיק לשיתופי פעולה נרחבים ושונים באופיים. בפסטיבל הוא יתארח 

בהרכב של טריו פסנתר.
)פסנתר(, וולקן הוסבג' )קונטרבס(

צ'גרי סרטל   
טורגוט אי ביקולו )תופים(

רביעי < 4.12 < 19:30 < האולם לאמנות ישראלית שישי < 6.12 < 14:30 < האולם לאמנות אימפרסיוניסטית

general information מידע כללי

*  The Israel Festi
val is committed to 

reducing our eco
logical footprin

t. 

As we work to minimize paper use, k
indly 

recycle the prog
ram in your hands a

nd 

follow our digital marketing.

*  Festival multi-use water bottles ava
ilable 

for purchase at 
the merchandizing sta

nd

 *

 פסטיבל ישראל פועל בנחישות לצמצם את 
טביעת הרגל האקולוגית שלנו.

אנחנו מפחיתים באופן משמעותי את השימוש  

בנייר, אז אנא מחזרו את התוכנייה שבידכם, 
ושימו לב לפרסומים שלנו ברשת.

 *

 ניתן לרכוש בקבוק מים רב פעמי ממותג פסטיבל 

הג'אז בדוכן המוצרים של הפסטיבל.

)ארה"ב(

שניים מהקולות החדשים והבולטים של תנועת הפיוצ'ר סוניק 

ג'אז מפרקים את מרכיבי הג'אז, ומחברים אותם מחדש 

בווירטואוזיות מרשימה. בק בן ה-16 מייצר בנגינתו ביטים של 

היפ הופ ושל ברייקדאנס וביטים השמורים למכונות תופים, ודומי 

צובעת עליהם הרמוניות מפתיעות ומלודיות של העולם החדש.

דומי )קלידים(, ג'יידי בק )תופים(

רביעי < 4.12 < 21:30 < אולם התערוכה "אהבה חדשה"

חמישי < 5.12 < 21:30 < האולם לאמנות אימפרסיוניסטית

הפקה מיוחדת לפסטיבל

הפקה מיוחדת לפסטיבל

special production 

for the festival

special productio
n 

for the fe
stival
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for the fest
ival

special p
roduction

הפקה מיוחדת לפסטיבל


