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ברוכים הבאים לפסטיבל הג׳אז הבינלאומי בירושלים

אנחנו נרגשים!  

אירוע חדש נולד, עם שותפים נפלאים, הקרן לירושלים, הצוללת הצהובה 
ומוזיאון ישראל, בגלריות האמנות המרהיבות של המוזיאון, ובהשתתפות 
מיטב המוזיקאים מהארץ ומהעולם - מה עוד נוכל לבקש, חובבי הג׳אז 

והאמנות? 

בואו לבלות איתנו ימים בלתי נשכחים בין הצלילים והקולות, המיצגים 
והתערוכות, כיתות האמן והג׳אמים - מפגשים ייחודיים בין יוצרים מרתקים, 

מגוון סגנונות, תרבויות ומסורות.

אנחנו גאים להשיק את חגיגות ה-50 של הקרן לירושלים, קרן שהעשייה 
שלה שזורה בכל פינה של העיר, מעצבת את אופייה ותורמת כה רבות 
לאיכות החיים של תושביה והמבקרים בה.  ברכות לכל העושים במלאכה 

ולתורמי הקרן ברחבי העולם! 

תודה מקרב לב לאצ׳ה בר, מנהל תחום התרבות בקרן לירושלים, על 
היוזמה והתמיכה, לירון מוהר וצוות הצוללת הצהובה, לצח גרניט, נטע 
כהן וצוות מוזיאון ישראל ולשותפינו באגף התרבות של עיריית ירושלים 
וברשות לפיתוח ירושלים, ותודה ענקית לצוות ההפקה המקצועי והמסור.

ולכם קהל יקר, תודה שבאתם להתפנק אתנו, תהנו!

אבישי כהן איל שר 
מנהל אמונתי  מנכ״ל פסטיבל ישראל 

 
 

Welcome to the International  
Jerusalem Jazz Festival

We are so excited – a new Jerusalem event is born! 

With wonderful partners, The Jerusalem Foundation, 
The Yellow Submarine and The Israel Museum, with the 
participation of the best musicians from Israel and 
abroad, and set against the spectacular backdrop of the 
Israel Museum's art galleries - what more could jazz and 
art lovers ask for?  

Come revel in the sights and sounds of a wide array of 
styles, cultures and traditions, relish unique encounters 
between fascinating artists, savor the performances and 
the exhibitions, master classes and lively jam sessions.

We are proud to launch the 50th Anniversary Celebrations 
of The Jerusalem Foundation, whose work can be seen 
in every corner of the city, always shaping its dynamic, 
pluralistic character and contributing to the quality of 
life of its residents and visitors.  Congratulations to The 
Jerusalem Foundation's staff and to her supporters 
worldwide on this momentous occasion.

A heartfelt thanks to Atcha Bar, Director of Art and 
Culture at The Jerusalem Foundation for his initiative 
and support, to Yaron Mohar and The Yellow Submarine 
staff, to Zach Granit, Neta Cohen and the Israel Museum 
staff and to our partners at the Jerusalem Municipality 
and the Jerusalem Development Authority.  My thanks 
and great appreciation goes to the best production team!

And to you, dear audience, thank you for coming. We wish 
you a most enjoyable and memorable experience! 

Eyal Sher Avishai Cohen 
Festival Director Artistic Director 
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"מה שאנו מנגנים אלו החיים עצמם"

אמר לואי ארמסטרונג, אחד ממוסיקאי הג'אז הידועים 
והמשפיעים ביותר במאה העשרים. כידוע, ישראל הפכה בשנים 
האחרונות למעצמת ג'אז ואין נכון יותר מלקיים פסטיבל ג'אז 

בינלאומי בבירת ישראל - ירושלים.

הקרן לירושלים גאה ליזום ולתמוך בפסטיבל הג'אז הבינלאומי 
הראשון בירושלים ולהשיק את חגיגות 50 שנה להקמת הקרן 
במקום בו התקיימה בשנת 1966 האסיפה הכללית הראשונה 

שלה - מוזיאון ישראל.

שיתוף הפעולה בין שלושת מוסדות התרבות מהחשובים 
והמובילים בתחומם בישראל: פסטיבל ישראל, מוזיאון ישראל 
 והצוללת הצהובה, מבטיח לנו חוויה אמנותית עוצמתית

ויוצאת דופן.

 אני מאחלת לקהל הפסטיבל הנאה שלמה מהשילוב המדהים
בין הגלריות המרהיבות של מוזיאון ישראל לבין התכנית 
האמנותית המגוונת של פסטיבל הג'אז ולבוא, לראות ולשמוע 

את החיים עצמם.

יוהנה ארביב-פרוג'ה
נשיאת הקרן לירושלים 

“What we play is life.”

“What we play is life”, said Louis Armstrong, one of 
the most prominent and influential jazz musicians 
of the 20th century. As is well known, Israel has 
in recent years become a jazz superpower and 
nothing could be more fitting than an international 
jazz festival in the nation's capital, Jerusalem.

The Jerusalem Foundation is proud to initiate 
and support the first Jerusalem International Jazz 
Festival and to launch the Jerusalem Foundation's 
50th anniversary celebrations at the same place 
it convened its General Assembly for the first 
time in 1966 - the Israel Museum, Jerusalem.

The partnership of three of the most important 
cultural institutions in their fields in Israel - The 
Israel Festival, The Israel Museum, Jerusalem, and 
The Yellow Submarine Music Club - guarantees an 
extraordinary, powerful artistic experience.

Wishing you, the festival public, great enjoyment 
from the dazzling combination of the Israel 
Museum's spectacular galleries and the Jazz 
Festival's exciting artistic program, for its sights 
and sounds are life itself.

Yohanna Arbib Perugia
President, The Jerusalem Foundation 
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אברקסס )ארה״ב(
ספר המלאכים, כרך 19

אורח מיוחד: רביד כחלני

שניר עזרא בלומנקרנץ, מהדמויות המרתקות והייחודיות בסצינת הג'אז 
של ניו יורק, הוזמן להעניק לספר השירים של ג'ון זורן את פרשנותו 
הייחודית, ששואבת בין השאר מהשורשים הספרדים שלו. הפרויקט 

שראה אור בלייבל "צדיק", וסייר ברחבי העולם, מגיע לראשונה 
לפסטיבל הג'אז בירושלים בהרכב של ארבעה נגנים מופלאים; שניר, 

על גימברי )כלי מיתר דמוי בס ממרוקו(, אייל מעוז ואראם בז'אקיאן 
הוירטואוזים על הגיטרות וקני גרוכובסקי עם התיפוף הקדמוני שלו, 

כמיטב המסורת של זורן, מכופפים את הגבולות של ז'אנרים והגדרות. 
במופע האודיטוריום יארחו את רביד כחלני. במופע הגלריה האינטימי 

תנגן הרביעייה.

שניר עזרא בלומנקרנץ גימברי, אייל מעוז גיטרה, אראם בז׳אקיאן 
גיטרה, קני גרוכובסקי תופים

חמישיית יוריה־וולצ'וק
חמישיית יוריה-וולצ'וק ממשיכה במחקרה המוזיקלי ממנו צומחות יצירות 

מקוריות מרתקות לצד קטעי ג'אז מוכרים ברוח הסווינג ומסורת הג'אז 
שמהווה בסיס השראה לאג'נדה המוזיקלית הרחבה שלהם. במהלך 

15 השנים האחרונות הופיעו חברי ההרכב בכל העולם, הקליטו אלבום 
בלתי נשכח עם נגן החצוצרה האגדי אדי הנדרסון, והיו החמישייה 

המקורית אתה ניגן והופיע הפסנתרן והמורה המנוח עמית גולן. 

יונתן וולצ'וק טרומבון, יונתן ריקליס פסנתר, יונתן לוי בס, אסף יוריה 
סקסופון, יונתן רוזן תופים

אודיטוריום • 2/12 • 19:30
שניר בלומנקרנץ ואברקסס, אמן אורח - רביד כחלני

הגלריה לאמנות ישראלית • 3/12 • 19:30 
שניר בלומנקרנץ ורביעייתו

Auditorium • 2/12 • 19:30
Abraxas / special guest: Ravid Kahkani

Israeli Art Gallery • 3/12 • 19:30
Shanir Blumenkranz Quartet

הגלריה לאמנות ישראלית • 2/12 • 19:30
חמישיית יוריה־וולצ׳וק

Israeli Art Gallery • 2/12 • 19:30
The Yuria-Voltzok Quintet

ABRAXAS )USA(
The Book of Angels Vol. 19 
Special Guest: Ravid Kahalani

Shanir Ezra Blumenkranz, one of the most 
intriguing musicians on New York’s jazz scene, was 
commissioned to offer his interpretation of John 
Zorn’s Book, “Masada, Book of Angels,” drawing 
on his Sephardic roots. Released under the label 
“Tzadik,” it will be performed for the first time in 
Israel after worldwide performances. An ensemble 
of four outstanding musicians imbue Zorn’s 
radical Jewish style with an intense, rhythmic, 
tribal Moroccan vibe guaranteed to appeal to both 
jazz and rock lovers. The Auditorium performance 
includes special guest Ravid Kahalani. The gallery 
event is an intimate quartet performance. 

Shanir Ezra Blumenkranz gimbri, Eyal Maoz guitar, 
Aram Bajakian guitar, Kenny Grohowski drums

The Yuria-Voltzok Quintet
This talented group of musicians have deep and 
abiding connections from their childhood - a 
relationship that has deepened over time, leading 
to an inspiring journey of musical discovery. Their 
performance combines familiar pieces from the 
swing and jazz traditions, alongside original works 
with “familial” characteristics. They have performed 
worldwide and have recorded an unforgettable 
album with legendary trumpet player Eddie 
Henderson. 

Yonatan Voltzok trombone, Yonatan Riklis piano, 
Yonatan Levi  bass, Asaf Yuria saxophone, 
Yonatan Rosen drums
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אדוארד סיימון )ארה״ב(
אורחים: יונתן אבישי ויובל כהן

אד סיימון, הפסנתרן עטור הפרסים מונצואלה, אחד הקולות הטובים 
 והמוערכים בסצינת הג'אז העולמית, חלק מדור מוזיקאים חדש

ו"רב לשוני" שגדל ושאב ממוזיקה קלאסית, ג'אז ומוזיקה לטינית. סיימון 
יגיש קטעי סולו על הפסנתר ויארח את הסקסופוניסט יובל כהן ואת 

יונתן אבישי )Third World Love( לדואו פסנתרים. 
במהלך יותר מעשרים שנות יצירה הקליט סיימון 13 אלבומים שזכו 

 לביקורות נלהבות. שניים מאלבומיו נכנסו לדירוג עשרת אלבומי
 ,Unicity ,הג'אז של השנה על פי הניו יורק טיימס, ואלבום שלישי

נבחר על ידי המגזין Downbeat לאלבום השנה ב-2007. אלבומו 
 האחרון Venezuelan Suite קיבל ארבעה וחצי כוכבים על ידי
 מגזין Downbeat ונבחר לאחד מאלבומי השנה הלטיניים לשנת

 .New York City Jazz Record 2014 על ידי

אסיף צחר
Exhaust

 אסיף צחר )סקסופון טנור, מ׳בירא(, איגור קרוטוגולוב )בס חשמלי(,
חגי פרשטמן )תופים( במפגש מרתק המאחד אלתור חופשי וג׳אז עם 

מטאל, פאנק ונויז אמביינטי להופעה מערפלת חושים. 

צחר, מראשוני נגני הג׳אז החופשי בארץ, הופיע והקליט עם וויליאם 
פרקר, ראשיד אלי, חמיד דריק ועוד. איגור קרוטוגולוב, מהיוצרים 

היחודיים בסצינה האלטרנטיבית, מוכר מהרכביו "קרוזנשטרן ופורוחוד" 
ו"תזמורת הצעצועים של איגור קרוטוגולוב". המתופף חגי פרשטמן 

 עובד עם אומנים מגוונים - אסף אבידן, ריף כהן, אבישי כהן ועוד
רבים אחרים. 

תצוגת מנורות החנוכה • 2/12 • 20:00
אדוארד סיימון, אמנים אורחים: יונתן אבישי ויובל כהן

הגלריה לאמנות מודרנית • 2/12 • 20:30
Exhaust / אסיף צחר

Feast and Miracles Gallery • 2/12 • 20:00
Edward Simon guests: Yonathan Avishai & Yuval Cohen

Modern Art Gallery • 2/12 • 20:30
Assif Tsahar / Exhaust

Edward Simon )USA(
guests: Yonathan Avishai and Yuval Cohen

Simon is one of the most appreciated artists 
on the international jazz scene - part of a new 
“multilingual” generation of musicians, drawing on 
classical, jazz, and Latino music. He has recorded 
13 albums, all receiving rave reviews, with two listed 
by the New York Times as one of the top ten jazz 
albums. His latest album, “Venezuelan Suite,” 
received four-and-a-half stars from the magazine 
Downbeat, and was selected as one of the best 
Latino albums of 2014 by the New York City 
 Jazz Record. 

Assif Tsahar
Exhaust 

Assif Tsahar )tenor saxophone(, Igor Krotogolov 
)electric bass( and Hagai Fershtman )drums(, 
musicians from different ends of the Israeli music 
spectrum join in this unique performance. Tsahar 
has performed and recorded with this style’s best 
musicians - William Parker, Rashied Ali, and Hamid 
Drake. Bassist Krotogolov is undoubtedly one of the 
most unique artists on the alternative music scene 
and drummer Fershtman works with a wide range 
of artists including Asaf Avidan, Riff Cohen 
and Avishai Cohen.
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אלון אולארצ'יק ואלי דג'יברי 
תה בשניים

אלון אולארצ'יק, אחד המוסיקאים המוערכים והורסטיליים שפועלים 
בישראל ואלי דג’יברי, מאמני הג’אז הבולטים והמשפיעים מפגישים את 

הסטנדרטים האמריקאים האהובים עם יצירה של כאן ועכשיו. 

אלי דג׳יברי הפיק מוסיקלית, עיבד, תיזמר, ניגן והרכיב נבחרת נגנים 
משובחת המאגדת עם אולארצ'יק את מיטב נגני הג׳אז, בינהם גדי 

להבי, ברק מורי ואביתר סליבניק. בהופעה קסומה יבוצעו שירים 
מהאלבום החדש לצד עיבודים מחודשים לקלאסיקות מאלבום הג'אז 

של אולארצ’יק מ-1999. 

אלון אולארצ'יק שירה ותרגומים, אלי דג'יברי סקסופונים, הפקה 
מוסיקלית, עיבודים, תזמור כלי מיתר, פאולה ולשטיין זמרת אורחת, 

עופר גנור גיטרה, גדי להבי פסנתר, ברק מורי קונטרבס, אביתר 
 סליבניק תופים, יעל שפירא צ'לו, קורדיליה הגמן כינור,

יוליה קליין כינור

מוניר חוסן )ברזיל(
Made in Nordeste

וירטואוז הגיטרה והבס החשמלי מוניר חוסן מגלם בתוכו צומת של 
תרבויות שמתיך בין שורשיו הלבנוניים, עיר הולדתו הברזילאית פראנה 

בעלת הריכוז האינדיאני הגבוה, סלבדור בירת התרבות האפרו 
ברזילאית, ולבסוף העולם כולו. 

הוא יגיע לראשונה לישראל עם הופעה שמלווה את אלבומו החדש 
"Made in Nordeste" שמוקדש לסאונד של צפון מזרח ברזיל - 

שם נפגשו התרבויות הקולוניאליות עם הילידיות והאפריקאיות. 
חוסן, שהקליט עם ג'ילברטו ז'יל, וניגן עם ג'רי גונזלס, אלכס אקוניה, 
מגיש ג'אז עכשווי ייחודי בשילוב הרמוניות ומקצבים אפרו ברזילאים 

דוגמת סמבה, אגרה, אדאבה, אדארום וארוז'ה, עם הרכב של חמישה 
נגנים מעולים.

 לואיז גווארה פסנתר, טור מואנס תופים וקולות, ז'ו פראדה
 אקורדיאון וקולות, זו'אל הירצואלו כלי הקשה וקולות מוניר חוסן

בס, גיטרה וקולות

אודיטריום • 2/12 • 21:45
אלון אולארצ׳יק ואלי דג׳יברי / תה בשניים

גלריה לאמנות ישראלית • 2/12 • 21:30
Made in Nordeste / )מוניר חוסן )ברזיל

גלריה לאמנות ישראלית • 4/12 • 15:00
Made in Nordeste / )מוניר חוסן )ברזיל

Auditorium • 2/12 • 21:45
Alon Oleartchik and Eli Degibri / Tea for Two

Israeli Art Gallery • 2/12 • 21:30
Munir Hossn )Brazil( / Made in Nordeste

Israeli Art Gallery • 4/12 • 15:00
Munir Hossn )Brazil( / Made in Nordeste

Alon Oleartchik &
Eli Degibri 
Tea for Two 

“Tea for Two” is born of the collaboration between 
Alon Oleatrchik, one of Israel’s most versatile 
and revered musicians, and Eli Degibri, one of the 
most prominent and influential jazz musicians on 
the Israeli and international scene. Their work 
bridges American jazz classics and contemporary 
Israeli music. 

Alon Oleartchik vocal, Eli Degibri saxophone, 
musical production, adaptation, orchestration, 
Paula Valstein vocal, Ofer Ganor guitar, Yael 
Shapira cello, Gadi Lehavi piano, Barak Mori bass, 
Eviatar Slivnik drums, Cordelia Hagmann violin, 
Julia Klain violin
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Munir Hossn )Brazil( 
Made in Nordeste

Hossn has musical roots in his Lebanese family 
origins, his native Brazilian state Paraná, and 
Salvador, the capital of African-Brazilian culture. 
His recent album, “Made in Nordeste,” is devoted 
to north-eastern Brazilian colonial and African 
cultures, combining African-Brazilian rhythms and 
harmonies. Hossn has recorded with Gilberto Gil, 
and has played with Jerry Gonzalez, Alex Acuña and 
many other musicians representing a wide range of 
approaches and styles.

Luis Guerra piano, Tuur Moens drums & vocals, 
João Frade accordion & vocals, Joël Hierrezuelo 
percussion & vocals Munir Hossn bass,
guitar & vocals



טריו זיריאב
שלישיית זיריאב, שצמחה מתוך ההרכב המיתולוגי בוסתן אברהם, 
כוללת שלושה מהקולות הבולטים בישראל - תייסיר אליאס, נסים 

דקואר וזוהר פרסקו. הרכב הטריו החלוצי החייה את יצירותיהם של 
מלחינים דגולים דוגמת ריאד אל-סונבאטי, טנבורי ג'מיל ביי, ומוחמד 

אל-קסאבג'י. 
השלושה מופיעים בהרכבים שונים בארץ וברחבי העולם, אך כטריו 

הופעותיהם נדירות, וההופעה בפסטיבל הג'אז בירושלים, על רקע אוסף 
החנוכיות, מבטיחה חוויה מענגת במיוחד.

תייסיר אליאס עוד, נסים דקואר כינור, זוהר פרסקו כלי הקשה

ז'וקה גרופ
ז׳וקה פרפיניאן, רוני עיברין, מרק קקון ויוראי אורון מערבבים במקוריות 

סוחפת סמבה, באיאו, אפושה, מאראקטו ובוסה-נובה עם צלילים 
ממערב אפריקה, מרוקו, ארה"ב וכמובן המזרח התיכון. 

בין פעילויותיו השונות פרפיניאן הוא חבר ומייסד בשלישיית טוקאן, 
משתתף קבוע בפרויקט של עידן רייכל, ומורה לקצב בלהקת מיומנה. 
כמו כן שיתף פרפיניאן פעולה עם אמנים רבים בארץ ובעולם דוגמת 

מתי כספי, יוני רכטר, פקיטו ד'ריברה )קובה(, האחים מנדס )קייפ 
 Manso ורדה( ואגדת כלי ההקשה מברזיל ננה וסקונסלוס. אלבומו

 Balanco דורג על ידי עיתון הארץ בין עשרת האלבומים הטובים
של 2014.

ז׳וקה פרפיניאן כלי הקשה ושירה, רוני עיברין כלי הקשה וקולות,
מרק קקון גיטרות וקולות, יוראי אורון בס 

גלרית החנוכיות • 2/12 • 22:00
טריו זיריאב

גלריה לאמנות מודרנית • 2/12 • 22:30
זו׳קה גרופ

Feast and Miracles Gallery • 2/12 • 22:00
The Ziryab Trio

Modern Art Gallery • 2/12 • 22:30
Joca Group

The Ziryab Trio
The Ziryab Trio grew out of the legendary band 
Bustan Avraham and includes three prominent 
Israeli voices: Teisir Elias, Nassim Dakwar, and Zohar 
Fresco. The trio is named after the gifted musician-
singer-composer Harun al-Rashid who performed in 
the ninth century in Baghdad, and they specialize 
in the deep study of 19th and 20th century Arabic 
and Turkish music. Their first album revived the 
pioneering works of great composers such as Riad 
al-Sonbati, Tambour Jamil Bay, and Mohammed al-
Ksabg’i.

Teisir Elias oud, Nassim Dakwar violin,  
Zohar Fresco percussion
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Joca Group
Joca Perpignan combines Brazilian popular music 
with samba, baião, maracatu, and bossa nova. 

Among his varied activities, Perpignan established 
and is a member of Tucan Trio, is a regular 
participant in the Idan Raichel Project, and works 
as a rhythm instructor with the Mayumana group. 
Perpignan has cooperated with many Israeli and 
international artists, including Matti Caspi, Yoni 
Rechter, Paquito D’Rivera )Cuba(, the Mendes 
Brothers )Cape Verde( and the legendary Brazilian 
percussionist Naná Vasconcelos.  Perpignan’s 
album, Manso Balanco, was listed by Haaretz as one 
of the ten best albums of 2014.
 
Joca Perpignan percussion and vocals, Rony Irwyn 
percussion and vocals, Mark Kakon guitar, oud, and 
vocals,Yorai Oron bass



יונתן אבישי טריו )צרפת(
Modern Times

הפסנתרן יונתן אבישי יוצר מוזיקה מינימליסטית וחדשנית בשילוב 
אלמנטים מסורתיים מקוריים. הטריו שכולל את יוני צלניק )בס( ודונלד 
 ,Modern Times קונטומנו )תופים( יגיש את מופע האלבום האחרון
 Citizen שזכה לביקורות מצוינות, ביניהן מהמגזין הצרפתי היוקרתי
Jazz שכתב: "ההנאה של הנגנים ניכרת, המוזיקה מלאה בהפתעות, 

עדינות ודקויות, תוך שהיא נותרת פשוטה להפליא".
יונתן אבישי ייסד לצד עומר אביטל, אבישי כהן ודניאל פרידמן את 

."Third World Love" ההרכב המכונן
 

"מודרן טיימס היא עבודה שובת לב. יונתן אבישי גורם לפסנתר שלו 
 .)Muziq( "לשיר ולמקצבים לרקוד

מאיה דוניץ 
המוזיקה של אמהוי צגה

אורחים: עוזי רמירז והיווט מקונן

אמהוי צגה מרים גוברו הייתה אגדה ירושלמית חבויה בכנסייה 
האתיופית, עד שנחשפה לקהל הישראלי הרחב בשנת 2013 הודות 

לדוניץ ולעונת התרבות בירושלים, שיזמו הוצאה של ספר תווים ראשון 
הכולל יצירות שנפרשות על פני 90 שנות עשייה של הנזירה, לצד 

סיפור חייה הפתלתל והמרתק. בשנתיים האחרונות הופיעה דוניץ ברחבי 
העולם עם רסיטלים של המוזיקה המופלאה של אמהוי צגה - יצירות 
שנעות על הציר שבין מוזיקה מערבית קלאסית למוזיקה אתיופית - 

וכעת היא תביא מן הקסם הזה לפסטיבל הג'אז בירושלים.
מאיה דוניץ היא פסנתרנית, מלחינה, זמרת, מנצחת מקהלות ואמנית 

 סאונד ישראלית המקליטה ומופיעה בישראל ובחו"ל במנעד רחב
של סגנונות מוזיקליים. 

אורחים: עוזי רמירז גיטרה, היווט מקונן שירה

אודיטוריום • 3/12 • 19:30
Modern Times / )יונתן אבישי טריו )צרפת

תצוגת מנורות החנוכה • 3/12 • 20:00
מאיה דוניץ / המוזיקה של אמהוי צגה

Auditorium • 3/12 • 19:30
Yonathan Avishai Trio (France)/Modern Times

Feast and Miracles Gallery  • 3/12 • 20:00
Maya Dunietz / Piano Pieces by Nun Emahoy Tsegue

Yonathan Avishai Trio 
)France(
Modern Times

Israeli pianist Yonathan Avishai creates innovative, 
minimalist music combined with original traditional 
elements. Accompanied by Yoni Zelnik )contrabass( 
and Donald Kontomanou )drums(, he arrives in Israel 
from France following the release of his new album 
Modern Times, praised by Muziq as a “captivating 
work.” The prestigious French magazine Citizen 
Jazz praised the trio for their “intricate, refined, 
and surprise-filled music, simultaneously made 
astonishingly simple.״

Maya Dunietz
Piano Pieces by Nun Emahoy Tsegue
Guests: Uzi Ramirez and Hiwot Mekonnen 
 
Emahoy Tsegue Mariam Guebrou is a Jerusalem 
legend, a nun ensconced within the walls of the 
Ethiopian Church. Her musical work was recently 
unveiled by The Jerusalem Season of Culture and 
for the last two years, Dunietz has been performing 
this compelling music worldwide. Dunietz is an 
Israeli pianist, composer, singer, choir conductor, 
and sound artist who records and performs in Israel 
and abroad in a wide range of musical styles.

Guests: Uzi Ramirez guitar 
Hiwot Mekonnen vocals
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דייויד   סאנצ׳ז )ארה״ב( 
קאריב

מהאיטי ,  דרך   קאריקו   שבגרנדינים ,  לפוארטו   ריקו   בה   נולד   וגדל -   
 הסקסופוניסט   זוכה   הגראמי   דיוויד   סאנצ ' ז   מגיע   לישראל   עם   פרויקט  

 חדש   שאורג   יחד   את   הצבעים   והטקסטורות   של   הקאריביים ,  המקצבים  
 של   אפריקה   והנשמה   של   הג ' אז .  מפגש   מרתק   של   מקצבי   התופים  

 המערב   אפריקאים   של   יובה  ) Yuba (,  קאלינדה  ) Kalinda (  וסיקה  
 ) Sica ( עם   ג ' אז   מודרני .   " הסאונד   שלו   הוא   לא   פחות   מקטיפה"    כך  

 תאר   מבקר   הג ' אז   הידוע   הווארד   רייך   את   הכישרון   של   סאנצ ' ז, 
״מבחינה   טכנית ,  טונלית   ויצירתית,  יש   לו   הכל.  הצליל   מדוייק,  הנגינה  

 המהירה   שלו   מרהיבה ."  לאחר שהיה מועמד לפרס הגראמי מספר 
.coral פעמים, ב- 2004 זכה סאנצ'ז בפרס על אלבומו

באודיטוריום יבצע סנצ'ז את הופעתו קאריב. במופע הגלריה האינטימי 
יבצע עם החמישייה חומרים חדשים.

אדוארד סימון פסנתר, אי.ג׳יי. סטריקלנד תופים,
 ריקי רודריגז בס, ג׳אן לי אפונט כלי הקשה, 

דייויד סאנצ'ז סקסופון

David Sanchez  ) USA ( 
Carib

Grammy-Award winning saxophonist David Sanchez 
arrives with a new performance that interweaves the 
colors and textures of the Caribbean ,  the rhythms 
of Africa ,  and the soul of jazz .  All of Sanchez’s 
albums were nominated for Grammy Awards ,  and 
in 2004 ,  he   took home the Grammy for his album  
“ Coral .”  The well-known jazz critic Howard Reich 
saluted Sanchez’s talent early on : “ His sound is 
never less than plush ,  his pitch is unerring ,  his 
rapid-fire playing is ravishing .”  Sanchez will perform 
Carib in the Auditorium and will present an intimate 
quintet  performance in the Israeli Art Gallery.

Edward Simon  piano ,  E .  J .  Strickland  drums ,
Ricky Rodriguez bass ,  Jahn Lee Aponte  percussion 
David Sanchez saxophone

אודיטוריום • 3/12 • 21:45
דייויד סאנצ׳ז ניו יורק / קאריב

הגלריה לאמנות ישראלית • 4/12 • 13:00
דייויד סאנצ׳ז ניו יורק / מופע גלריה אינטימי

Auditorium • 3/12 • 21:45
David Sanchez NYC / Carib

Israeli Art Gallery • 4/12 • 13:00
David Sanchez NYC / Intimate gallery performance17



רביעי 02/12
מופע שני שעה  מופע ראשון  שעה  מיקום 

אלי דג'יברי ואלון אולארצ'יק: ״תה בשניים״  21:45-23:00  ABRAXAS  19:30-20:45 אודיטוריום 
אורח מיוחד: רביד כחלני   

Munir Hossn  21:30-22:30 חמישיית יוריה וולצ'וק   19:30-20:30 הגלריה לאמנות ישראלית 

טריו זיריאב  22:00-23:00 Edward Simon מארח יונתן אבישי יובל כהן   20:00-21:00 תצוגת מנורות החנוכה 

Joca Group  22:30-23:30  Exhaust אסיף צחר  20:30-21:30 הגלריה לאמנות מודרנית 

חמישי 03/12
מופע שני שעה  מופע ראשון  שעה  מיקום 

David Sanchez  21:45-23:00 יונתן אבישי טריו    19:30-20:45 אודיטוריום 

ליירז פלייגראונד  21:30-22:30  Shanir Ezra Blumenkrantz  19:30-20:30 הגלריה לאמנות ישראלית 

Playground )בגלריה קיצור תולדות האנושות(  20:15 ,19:00 מאיה דוניץ מנגנת אמהוי צגה   20:00-21:00 תצוגת מנורות החנוכה 

Plaistow  22:30-23:30  Duchess  20:30-21:30 הגלריה לאמנות מודרנית 

בימי רביעי וחמישי,

 החל משעה 23:30

הפסטיבל ממשיך עם 

ג׳אם סשן במועדון 

הצוללת הצהובה

והכניסה חופשית. 

הסעות לצוללת 

יצאו מהמוזיאון 

מיד בתום ההופעות.

שישי 04/12
מופע שני שעה  מופע ראשון  שעה  מיקום 
Duchess  14:15-15:30 3 כהנים    12:00-13:15 אודיטוריום 

Plaistow  14:00-15:00  Beats and Pieces טריו מתן צ'פניצקי  12:00-13:00 הגלריה לאמנות מודרנית 

שורו׳לה (הרכב שורו)  14:30-15:30 שלישיית עופר גנור   13:00-14:00 הגלריות לאמנות אירופה 

Munir Hossn  15:00-15:45  David Sanchez Quintet  13:00-14:00 הגלריה לאמנות ישראלית 
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 Playground מארחים את LayerZ
360 מעלות 

 להקת הפוסט רוק LayerZ שואבת את ההשראה שלה ממגוון
עולמות ההיפ הופ, אלקטרוניקה, ג'אז מודרני ואימפרסיוניזם. נגני 

ההרכב שיתפו פעולה עם מנעד רחב של מוזיקאים בהם מרינה 
מקסמיליאן בלומין, סקאזי, אבישי כהן ורבים אחרים, תוך שהם חוצים 
את הקווים בין עולמות מנוגדים לכאורה - מרוק, דרך ג'אז לטראנס.

 לכבוד פסטיבל הג'אז בירושלים יארחו ה-LayerZ לראשונה
את Playground, חמישה רקדנים וחמישה מוזיקאים בהופעה 

 היקפית בגלריה לאמנות ישראלית, המשלבת קטעים מקוריים,
מוזיקה כתובה ואלתור.

LayerZ: יונתן אלבלק גיטרה, סינתיסייזר, קולות, שוזין סינתיסייזר, 
קולות אביב כהן תופים

Playground: איתמר גרוס פסנתר וקלידים, יוגב גלוסמן בס, רון 
אלמוג תופים, ארתור קרסנובייב חצוצרה

 רקדנים: ענבל שחר, גבריאל שפיצר, שני תמרי, אבי מצליח,
עינת בצלאל

הגלריה לאמנות ישראלית • 3/12 • 21:30
 Playground מארחים את LayerZ

Israeli Art Gallery • 3/12 • 21:30
LayerZ Hosts Playground

LayerZ Hosts Playground
 360 Degrees

The post-rock group LayerZ blurs the lines between 
the seemingly contradictory worlds of rock, jazz, 
and trance. LayerZ will host the dance group The 
Playground Collective, featuring five dancers and 
five musicians, a unique integrative performance 
combining music and dance. 

LayerZ: Yonatan Albalak guitar, Shuzin, synthesizer 
& vocals, Aviv Cohen drums

Playground: Itamar Gross piano and keyboard, 
Yogev Glusman bass, Ron Almog drums, Arthur 
Krasnobaev trumpet
Dancers: Inbal Shahar, Gavriel Spitzer, Shani 
Tamari, Einat Betzalel, Avi Mazliah
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מאות אירועים. ארבעה סופי שבוע. עיר אחת.

פרטים באתר:

 פסטיבל הג׳אז • פסטיבל הקולנוע היהודי 
• אירועי חנוכה • שבוע הפסנתר 

 מאות אירועי מוסיקה • תיאטרון 
• אמנות • קולנוע ומחול 

 מגלים את ירושלים ואת סודותיה 
באין ספור סיורים בכל רחבי העיר

הנחות בבתי מלון, ועוד

כולם נפגשים בחמשושלים בירושלים
לילה שני ב- 50%

או ארוחת ערב חינם*
חבילות
*בכפוף לתנאים המפורטים באתרלינה



פלייסטו )שוויץ(
 טריו פוסט-ג'אז מינימליסטי

עולמות מוזיקליים שונים ולא צפויים מוגשים על מצע מינימליסטי 
ומדוייק של גרוב בועט ואקוסטי. תהליך היצירה והכתיבה של 

Plaistow מכיל עבודה עם כלים אלקטרוניים, מכונות תופים 
וסמפלרים, לצד כלים אקוסטיים שביחד יוצרים שפה רב סגנונית 

וירטואוזית מרתקת. בין האמנים המשפיעים עליהם ניתן למצוא אשפי 
אלקטרוניקה דוגמת Plastikman ו-Squarepusher, מלחיני 

אוונגרד דוגמת סטיב רייך ופיליפ גלאס, מפיק הדאב הג'מייקני 
Mad Professor, נגן העוד הפלשתיני ניזר רוהאנה, המלחין 

הקלאסי ברליוז ועוד רבים ומגוונים. בהופעתם בירושלים ינגנו קטעים 
."Titan" מהרפרטואר הרחב שלהם לצד מוזיקה מאלבומם האחרון

יוהאן ברקאנז פסנתר, סיריל בונדי תופים ווינסנט רואיז קונטרבס

Plaistow )Switzerland(
Minimalistic Post-Jazz Trio 

Plaistow fuses different and unexpected musical 
worlds, using electronic drum machines and 
samplers that are gradually replaced by acoustic 
instruments. The result is a human dialogue 
interacting with a machine, creating ingeniously 
challenging stylistic divisions. The trio has 
performed worldwide and released eight albums, 
with influences from electronic music prodigies 
Plastikman and Squarepusher, avant-garde 
composers Steve Reich and Philip Glass, Jamaican 
dub producer Mad Professor, Palestinian oud 
player Nizar Rohana, classical composer Berlioz, 
and many others. 

Johann Bourquenez piano, Cyril Bondi drums, 
Vincent Ruiz doublebass

הגלריה לאמנות מודרנית • 3/12 • 22:30
פלייסטו שוויץ / טריו פוסט-ג׳אז מינימליסטי

הגלריה לאמנות מודרנית • 4/12 • 14:00
פלייסטו שוויץ / טריו פוסט-ג׳אז מינימליסטי

Modern Art Gallery • 3/12 • 22:30
Plaistow Switzerland / Minimalistic Post-Jazz Trio

Modern Art Gallery • 4/12 • 14:00
Plaistow Switzerland / Minimalistic Post-Jazz Trio

Playground
ג׳אם קיצור תולדות האנושות

עשרה רקדנים ומוזיקאים ייקחו אתכם לשיטוט וג׳אם נטולי חוקים 
בתערוכה "קיצור תולדות האנושות". מפגש חוויתי חד פעמי של 

טקסטורות, מלודיות ומקצבי ג'אז, אוונגארד, רוק, קברט ואלקטרוניקה, 
עם מחול מודרני, קונטקט, תיאטרון ופרי-סטייל. בכל רגע במופע שתי 

הקבוצות מגיבות לא רק זו לזו, אלא גם בתוך עצמן, במגוון דרכים 
מוסכמות מראש או מאולתרות לחלוטין, ליצירת מארג עשיר של
צליל ותנועה. קבוצת Playground הוקמה בסוף 2011 על ידי 

הרקדנית ענבל שחר והמוזיקאים ארתור קרסנובייב ואיתמר גרוס.

מוזיקאים: איתמר גרוס פסנתר וקלידים, יונתן אלבלק גיטרה, 
צעצועים, קול, יוגב גלוסמן בס, רון אלמוג תופים,

ארתור קרסנובייב חצוצרה

רקדנים: ענבל שחר, גבריאל שפיצר, שני תמרי, אבי מצליח,
עינת בצלאל

Playground  
Jamming in the Brief History of Humankind

Join us in a unique experience as ten acclaimed 
dancers and musicians jam their way through the 
Museum’s exhibit “A Brief History of Humankind.” 
Five musicians and five dancers combine textures, 
melodies and rhythms inspired by jazz, avant-garde, 
rock, cabaret, and electronic music 
and improvise with modern dance, theater, 
and free-style influences. 

Musicians: Itamar Gross piano and keyboard, 
Yonatan Albalak guitar, Yogev Glusman bass, Ron 
Almog drums, Arthur Krasnobaev trumpet

Dancers: Inbal Shahar, Gavriel Spitzer, Shani 
Tamari, Einat Betzalel, Avi Mazliah

קיצור תולדות האנושות • 3/12 • 19:00, 20:15
Playground / ג׳אם קיצור תולדות האמנות

Brief History of Humankind • 3/12 • 19:00, 20:15
Playground / Brief History of Arts Jam23 22



שלושת הכהנים )תל אביב - ניו יורק(
אנפלאגד

אורחים: יונתן אבישי, ברק מורי

שלושת הכהנים - ענת, יובל ואבישי - במופע אנפלאגד המוקדש 
לאלבומם האחרון Tightrope שהושק ב-2013, ואשר כשמו כן 

הוא, הליכה ספונטנית ורוויית סיכונים על חבל דק, תוך שמירה על 
שיווי משקל מלודי עדין בין שלושה קולות, בין האזנה לבין נגינה, ובין 

השתלבות לבין היפרדות. השלושה יארחו את הפסנתרן יונתן אבישי ואת 
הקונטרבסיסט ברק מורי.

ענת, יובל ואבישי כהן, שגדלו והתפתחו במסלולים מקבילים בסצינת 
הג'אז הניו יורקית, יצרו במשותף ארבעה אלבומים שזכו לביקורות 

נלהבות, בין היתר ממגזין All About Jazz שכתב: "אל שורות ההיטים 
מפילדלפיה, הג'ונסים מדטרויט והמרסאליסים מניו אורלינס, ניתן כעת 

לצרף את שלושת הכהנים מתל אביב". 

ענת כהן קלרינט, סקסופון טנור, אבישי כהן חצוצרה, יובל כהן 
סקסופון סופרן יונתן אבישי פסנתר ברק מורי קונטרבס

אודיטוריום • 4/12 • 12:00
שלושת הכהנים תל אביב - ניו יורק / אנפלאגד

Auditorium • 4/12 • 12:00
The 3 Cohens TLV-NYC / Unplugged

The 3 Cohens )TLV-NYC(
Unplugged
Featuring: Yonatan Avishai, Barak Mori

Siblings Yuval, Avishai, and Anat, “The 3 Cohens,” 
arrive for an unplugged performance that reflects 
their “Tightrope” album, a spontaneous and risk-
filled act that maintains a delicate melodic balance 
between listening and playing, integration and 
separateness. All About Jazz ranked them along with 
the New Orleans jazz greats the Marsalis brothers. 

Anat Cohen clarinet, tenor saxophone, Avishai 
Cohen trumpet, Yuval Cohen soprano saxophone, 
Yonatan Avishai piano, Barak Mori contrabass

Opening hours 8:00-24:00

www.menza.today

Betzalel st. 12, Tel 02-6255222
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טריו מתן צ'פניצקי
Beats and Pieces 

הסקסופוניסט מתן צ'פניצקי, יחד עם רן לוי ואדם כהן, שוזרים את 
הפשטות המינימליסטית וחלוקת התפקידים הברורה של הרוק הבריטי 

עם הקצב והחיות של המוזיקה המערב אפריקאית. 

צ'פניצקי ניגן בהרכבים שונים של הבסיסט עומר אביטל בניו יורק, עמו 
הופיע עם ענקי הג'אז מארק ג'וליאנה, אהרון גולדברג, ג'ייסון לינדנר, 
ארי הוניג, ג'ונת'ן בלייק, מט פאנמן, עומר קליין ואחרים. הוא השתתף 

בהקלטת אלבום הבכורה של חגי כהן-מילוא שיצא בחברת התקליטים 
"צדיק" של ג'ון זורן, והיה חבר בהרכב "ימן בלוז".

מתן צ׳פניצקי סקסופון, רן לוי בס, אדם כהן תופים

שלישיית עופר גנור
עופר גנור, אייל גנור וג'ס קורן מוציאים את הסטנדרטים המוכרים 

לשיוט אופקי ורוחבי בין שלל סגנונות הג'אז.
קשה שלא להתפעל מהיקף היצירה של חברי ההרכב -- עופר הקליט 
וניגן עם אמנים מיתולוגיים דוגמת הרבי הנקוק, רון קרטר, ג'יימס מודי. 

אחיו אייל ניגן עם הפילהרמונית הישראלית, הסימפונית של סינגפור, 
הסימפונית של ירושלים וסולני תל אביב, וג'ס קורן ניגן את נגינתו 

העמוקה והקטיפתית עם דקסטר גורדון וקליפורד ג'ורדן והיה חלק 
אינטגרלי מסצינת הג'אז בתל אביב וממועדון "ברברים" האגדי.

"הייחוד של גנור נובע מהשילוב שבין שליטה עילאית בגיטרה וידע מקיף 
בשלל ביטויי הג'אז. אל אלו הוא מביא רגישות אמנותית שמאפשרים לו 

ליצור מוזיקה ברמה הגבוהה ביותר" )רון קרטר(.

עופר גנור גיטרה, אייל גנור קונטרבס, ג'ס קורן סקסופון

Matan Chapnizky Trio
Beats and Pieces 

This bass, drums and saxophone trio with Matan 
Chapnizky, Ran Levi and Adam Cohen, is influenced 
by the minimalist simplicity of British rock combined 
with the rhythms and vitality of West African music. 
Chapnizky, who is a faculty member at the Rimon 
School of Music, New School University’s satellite 
campus in Tel Aviv, Mizmor School of Music, and The 
Israeli Conservatory in Tel Aviv, performed with jazz 
stars Mark Guiliana, Aaron Goldberg, Jason Lindner, 
Ari Hoenig, Jonathan Blake, Matt Pen, and Omer 
Klein, among others. 

Matan Chapnizky saxophone Ran Levi bass Adam 
Cohen drums

Ofer Ganor Trio
This trio features Ofer Ganor, Eyal Ganor, 
and Jess Koren. Ofer studied, recorded, and played 
with legendary jazz musicians Herbie Hancock, 
Ron Carter, and James Moody. His brother Eyal 
is inspired by classical music and jazz, and has 
played with the Israeli Philharmonic Orchestra, the 
Singapore Symphony, and the Jerusalem Symphony. 
Jess Koren is an integral part of the Tel Aviv jazz 
scene and the legendary Barbarim Club, and is 
known for his deep, velvety and creative sound.

Ofer Ganor guitar, Eyal Ganor contrabass,
Jess Koren saxophone

גלריה לאמנות מודרנית • 4/12 • 12:00
Beats and Pieces / טריו מתן צ׳פניצקי

Modern Art Gallery • 4/12 • 12:00
Matan Chapnizky Trio / Beats and Pieces

גלריה לאמנות אירופה • 4/12 • 13:00
שלישיית עופר גנור

European Art Gallery • 4/12 • 13:00
Ofer Ganor Trio27 26



שורול׳ה
אנסמבל השורו הישראלי

ה-Choro הברזילאי המסורתי, שקדם לסמבה ולבוסה נובה, מהווה 
נקודת מפגש בין מלודיות קלאסיות וירטואוזיות לבין מקצבים אפרו-

ברזילאים. בשנים האחרונות הפופולריות של השורו תפסה תאוצה וכיום 
הסגנון שוטף את הרחובות והמועדונים בברזיל, ולאט לאט עושה את 

דרכו גם לישראל.
שורול׳ה, הרכב ישראלי-ברזילאי שמנגן בכלים ייחודיים דוגמת פנדיירו 

)תוף מרים ברזילאי(, סצ'י )כלי מיתר בעל שבעה מיתרים(, וקווקיניו 
)כלי מיתר בעל ארבעה מיתרים(, מביא את הסאונד המיוחד של ריו דה 

ז׳ניירו לג׳אז, ומחבר בין השפעות אתניות ומוזיקה ישראלית. 
ההרכב יצר שיתופי פעולה ייחודיים עם אלון אולארצ׳יק, רוני דלומי, 

ענת כהן, גינגה )ברזיל( וסאומר )ברזיל(.

סלעית להב חליל, סקסופון ואקורדיון, ניר שטיינברג סצ'י, דניאל רינג 
קווקיניו, עודד אלוני פנדיירו וכלי הקשה

גלריה לאמנות אירופה • 4/12 • 14:30
שורול׳ה / אנסמבל השורו הישראלי

גלריה לאמנות מודרנית • 3/12 • 20:30
דאצ׳ס ניו יורק / מופע גלריה אינטימי

אודיטוריום • 4/12 • 14:15
דאצ׳ס ניו יורק / בליווי רביעיית נגנים ישראלית

European Art Gallery • 4/12 • 14:30
CHOROLE / Israeli Choro Ensemble

Modern Art Gallery • 3/12 • 20:30
Duchess NYC / Intimate gallery performance

Auditorium • 4/12 • 14:15
Duchess NYC / Accompanied by an Israeli Quartet 

CHOROLE 
Israeli Choro Ensemble

This unique ensemble, the fruit of a collaboration 
between Israeli and Brazilian musicians, specializes 
in the choro music of Rio de Janeiro, creating an 
encounter point between classical jazz melodies, 
ethnic influences, Afro-Brazilian rhythms and 
Israeli music. The ensemble has been performing in 
Israeli and international clubs since 2008, and has 
collaborated with Alon Oleartchik, Roni Dalumi, Anat 
Cohen and Ginga )Brazil(.

Salit Lahav flute, saxophone and accordion, Nir 
Steinberg 7-string guitar, Daniel Ring cavaquinho, 
Oded Aloni pandeiro and percussion

דאצ'ס )ניו יורק(
בליווי רביעיית נגנים ישראלית

איימי סרוויני, הילארי גארדנר ומליסה סטיליאנו, שלוש זמרות 
וירטואוזיות בעלות קול נדיר מגישות את הסווינג והג'אז של שנות 

השלושים בארה"ב בעיבוד עכשווי מקורי. מופע בעל קסם נונשלנטי, 
מלא הומור והרמוניות מחודשות לרפרטואר הקלאסי של האחיות בוסוול 

האגדתיות מניו אורלינס, האחיות אנדרוז, פגי לי, ג'וני מרסר, גרשווין 
ועוד רבים וטובים.

 ,Anzic האלבום הראשון של הדאצ'ס, שיצא בתחילת השנה בלייבל
גרף מחמאות רבות, בינהן מעורך המגזין Downbeat, שכינה את 

הטריו "מגדלור של התרוממות רוח". 
מופע האודיטוריום יהיה בליווי רביעייה. מופע הגלריה האינטימי יהיה 

בליווי פסנתר ובס.

שלוש הזמרות יחברו להרכב נגנים ישראלים הכולל את:
 ברק מורי בס, גדי להבי פסנתר, יונתן רוזן תופים

אלכסנדר לוין סקסופון
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Duchess )NYC( 
Accompanied by an Israeli quartet

Amy Cervini, Hilary Gardner and Melissa Stylianou 
present a contemporary take on 1930s American 
swing and jazz music, filled with effortless charm, 
humor, and new harmonies based on jazz legends 
The Boswell Sisters, The Andrews Sisters, Peggy Lee, 
Johnny Mercer and Gershwin. Duchess’ first album, 
released earlier this year, garnered rave reviews, 
with the prestigious magazine Downbeat calling the 
trio “a beacon of jovial esprit.” Duchess will perform 
in the Auditorium and will have a more intimate 
perfomance in the Modern Art Gallery.

Barak Mori bass, Gadi Lehavi piano, Yonatan Rosen 
drums, Alexander Levin saxophone



אחרי שהתנהגנו יפה ובנימוס במוזיאון, מגיע הרגע שבו מותר לשחרר את 
העניבות לפתוח כפתור או שניים בחולצה, לחטוף כוס בירה ולהיכנס לויייייב. 
במשך שני לילות, רביעי וחמישי, החל מהשעה 23:30 ועד שעת סיום לא נודעת, 
הפסטיבל ממשיך לצוללת הצהובה לג'אם סשן שהכל יכול לקרות בו. ברביעי 
זזים לברזיל ואפריקה ובחמישי צוללים לתוך המינימליזם והאלקטרוניקה דרך 

ביטים, פסיכדליה וכמובן ג'אז עם האורחים הבינלאומיים. 

את המושכות ייקחו יעל הדני וחברינו הטובים מ"בית העמודים", אלו שהחזירו 
את הקוליות של הג'אז לתל אביב. "סצינת הג'ז הישראלית פורחת כבר די 
הרבה זמן, ולמקומות כמו בית העמודים יש תרומה גדולה לכך" נכתב באתר 
Business Insider שכלל את המועדון ברשימת עשרת מועדוני הג'אז 
הטובים בעולם. הג'אמים יתקיימו בימים רביעי וחמישי במועדון הצוללת הצהובה.

הסעות מאורגנות לצוללת יצאו מהמוזיאון, מיד בתום ההופעות.

beit
haamudim

beit haamudim & Pannonica Jazz 
Proudly host six nights of live 

Jazz shows in one week

The house is always open 
To come wiThouT arriving 
and To go wiThouT leaving

rambam 14, tel-aviv | 03-5109228 | find us on facebook
sun, mon, wed, thu 12:00-2:00 | tue, fri 9:00-3:00 | sat 19:00-3:00 

גלריית מעגל החיים • 2/12 • 21:00, 23:00
One Man Tribe / בן אילון

Circle of Life Gallery • 2/12 • 21:00, 23:00
Ben Aylon / One Man Tribe

Ben Aylon 
One Man Tribe Solo with African Drums 

Ben Aylon’s unique style enables him to 
simultaneously play ten percussion instruments, 
creating the experience of an entire tribe of 
drummers. Aylon will play a set he created, music 
born from years of research in Senegal, where 
he studied with Doudou Ndiyae Rose, one of 
Africa’s greatest drummers. Aylon has performed 
and recorded with a wide range of Israeli and 
international musicians, including Alon Olearchik, 
Yossi Fine, Didier Awadi, Bombino, Balla Kouyate, 
Omar Pene, Danilo Brito, among others.

בן אילון 
One Man Tribe

בן אילון מנגן על מערכת ייחודית שהרכיב מעשרה תופים וכלי הקשה 
מערב אפריקאים מסורתיים, יוצר תחושה של שבט מתופפים שלם.  
בהופעתו  יגיש את עיבודיו המקוריים לשירים, מקצבים וקומפוזיציות 
מסורתיות מהיבשת השחורה - מוזיקה שנוצרה מתוך מחקר מעמיק 

של שנים בסנגל ולימוד עם אחד מגדולי המתופפים האפריקאיים 
 .Doudou Ndiaye Rose

אילון הופיע והקליט עם אמנים רבים מהארץ ומהעולם בהם בומבינו, 
באלה קויאטה, עומר פאנה, דנילו בריטו, דידייה אוואדי, אלון 

אולארצ'יק, יוסי פיין ועוד.
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ג'אם - אפטר פסטיבל בצוללת הצהובה

Time to let loose, take off your tie, grab a beer and get 
into the vibe at the Yellow Submarine – The Place for 
Music, where the festival musicians and friends will jam 
into the night.  Taking the reins is Yael Hadani and our 
cool friends of Bet Ha'amudim. The Business Insider 
ranked Beit Ha’amudim as one of the best jazz clubs 
in the world, alongside the best of them in New York, 
Amsterdam, Tokyo and Capetown.

On Wednesday, December 2, the Brazilian and African 
beats will launch the jam, and on Thursday, December 
3, we will go psychedelic with minimalism, electronic 
and of course jazz.  

Shuttles will be available from the Museum to the Yellow 
Submarine immediately after the last performances 
at the Museum.

Jam Session at The Yellow Submarine



Daily Pass
Entry to all Festival Performances throughout 
the Museum except Auditorium shows:

90 Nis | Museum Members/Students: 75 Nis

Two-Day Pass
170 Nis | Museum Members/Students: 150 Nis

Three-Day Pass
240 Nis | Museum Members/Students: 225 Nis

Auditorium Performance*
40 Nis | Museum Members/Students: 35 Nis 
*Same day Festival Pass required

Gold Pass 
400 Nis | Entrance to all Festival performances 
including Auditorium shows

Hours: 
Wed-Thurs: 18:30 
Friday: 11:00 
Tickets sales will open a half hour before doors open. 

Doors to Auditorium performances will open a half hour 
before each performance. 

Auditorium Performances: 75 minutes 
Gallery Performances: 60 minutes

For additional information and online ticket purchases   

כרטיס יומי
 כניסה לכל מופעי הפסטיבל ברחבי המוזיאון

למעט למופעי אודיטוריום:
90 ש״ח | מנויי מוזיאון וסטודנטים: 75 ש״ח 

כרטיס דו־יומי
170 ש“ח | מנויי מוזיאון וסטודנטים: 150 ש״ח

כרטיס תלת־יומי
240 ש“ח |מנויי מוזיאון וסטודנטים: 225 ש״ח

 מופע אודיטוריום*
 40 ש"ח | מנויי מוזיאון וסטודנטים: 35 ש״ח

*מותנה ברכישת כרטיס כניסה לפסטיבל עבור אותו יום

 מנוי זהב
400 ש"ח | כניסה לכל מופעי הפסטיבל כולל מופעי 

האודיטוריום

פתיחת דלתות:
רביעי-חמישי: 18:30

שישי: 11:00
*הקופות ייפתחו חצי שעה לפני פתיחת דלתות

למופעי האודיטוריום, כניסת קהל חצי שעה לפני שעת המופע.

משך הופעות האודיטוריום: 75 דקות
משך הופעות הגלריה: 60 דקות

למידע נוסף ולרכישת כרטיסים און-ליין 

קולות צפים

מידי ערב כשתגיעו לפסטיבל נספר לכם מתי ואיפה, 

אבל לא נספר מי. מה שאנחנו כן מוכנים לספר 

זה שאמני הפסטיבל ינטשו לרגע את אזור הנוחות 

הבימתי לטובת הופעות קטנות וקסומות ברחבי 

המוזיאון. אם תתנו לסקרנות להוביל, אולי תזכו 

לשמוע אמן אהוב מנגן עבורכם סולו קרוב שיהדהד 

באקוסטיקה הטבעית של החדר, או אולי דואט 

ראשוני ומרגש בין אורח מחו"ל לאמן מקומי. איך 

שלא יהיה, כל המופעים יתבססו על אלתור טהור, 

ללא חזרות או הכנות, ויאפשרו רגעים מוזיקליים 

שלעולם לא ישובו.      

 www.jerusalemjazzfestival.org.il

כרטיסים ומידע Tickets & Information
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די. ג׳אז

את עמדת הדי.ג'יי יאיישו גדולי המוחות המוזיקליים בסביבה 

אשר יבחרו תקליטים וישזרו לתוכם סיפורים.

יפתח את הפסטיבל ירון אוזנה - נגן טרומבון ותקליטאי 

)מתקלט ומוכר תקליטים(. ניגן עם האורקסטרה של אבי 

לייבוביץ', התפוחים, יהודית רביץ, בלקן ביט בוקס ועוד רבים. 

מבקר ומארגן ירידי תקליטים, אוהב לפשפש בעיקר בתקליטי 

ג'אז, פאנק ומוסיקה שחורה.  

בחמישי יהיה על העמדה אסף ג'יימס בר-און - אמן רדיו, 

שמקריא ומאלתר טקסטים שלו ושל אחרים, ולעיתים מפתח 

דיאלוג עם הקהל על רקע המוזיקה הבוקעת מן הפטיפון המנגן 

תקליטים ישנים. 

נסיים את הפסטיבל ביום שישי עם בארי דייויס על העמדה 

- כתב ומבקר תרבות ומוזיקה, בעיקר ג'אז, לג'רוזלם פוסט. 

מגיש תוכנית ג'אז ברדיו כל השלום. שימש כמנהל האמנותי של 

פסטיבל הג'אז בירושלים בשנת 2006. אוהב מוזיקה.

אז כשתרצו לעשות הפסקה קצרה תוכלו לשבת עם כוס יין, 

להביט מבעד לחלונות הזכוכית על החורף הירושלמי ולשמוע 

את רעשי המחט השורטת ומלטפת את הויניל.

עמדת די.ג'אז, בית הקפה בכניסה, לאורך כל הערב.

כיתת אמן

דייויד סנצ׳ז יארח כיתת אמן ביום חמישי, 

3/12, בשעה 17:00, באקדמיה הגבוהה 

למוזיקה ולמחול. קמפוס גבעת רם,

ירושלים, 9190401.  

www.jamd.ac.il



איל שר מנכ"ל הפסטיבל | אבישי כהן מנהל אמנותי | הדס ונונו 
מפיקה | אריאלה ברנשטיין מנהלת שיווק | שירה ויטלי קשרי חו"ל 

ותוכן | דודו קושר מפיק בפועל | עמית חברוני מתאמת הפקה | נטע 
כהן מפיקה, מוזיאון ישראל, ירושלים | צוללת צהובה ניהול טכני | ירון 
מוהר מנהל צוללת צהובה | יובל חרמוני מנהל טכני | גילי לוי כתיבת 

תוכן מופעים | אביבה ניר-גלעדי עוזרת למנכ“ל | דינה אשכנזי  
 Blue | מנהלת חשבונות | מונוקרייב תקשורת ויחסי ציבור ופייסבוק

Collar עיצוב | סטודיו RSVP אתר | אברהם בכר ושות' ראיית 
 חשבון | רו"ח עופר ססובר מבקר | עו"ד תמר פיינברג

יועצת משפטית

חברי הנהלת פסטיבל ישראל 
דן הלפרין יו"ר | יחזקאל ביניש | יצחק בן ניסים | אצ'ה בר | עופר 

 ברקוביץ' | רפי גמזו | אהובה גנור | חנה הרצמן |
מיכה ינון | נילי כהן | יונתן לבני | דני מימרן | ברי סבירסקי | הרי 

ספיר | רותה פלד

מאות אירועים. ארבעה סופי שבוע. עיר אחת.

צוות

תודות

Eyal Sher Director | Avishai Cohen Artistic Director |
Hadas Vanunu Producer | Ariella Bernstein Marketing
Director | Shira Vitaly International Relations | David 
Kosher Technical Producer | Amit Hevrony Assistant 
Producer | Neta Cohen Producer Israel Museum Jerusalem 
| The Yellow Submarine Technical Production - Yaron 
Mohar Director Yuval Hevroni Technical Director | Gili Levy 
Performance Content Writing | Aviva Nir-Giladi Executive 
Assistant to the Director| Dina Ashkenazi Account Manager  
| Monocrave Public Relations and Facebook | Blue
Collar Design | RSVP Website

Israel Festival Board of Directors
Dan Halperin Chair | Atcha Bar |  Yehezkel Beinish |  
Yitzhak Ben-Nissim  | Ofer Berkovitch | Nili Cohen | Rafi 
Gamzu |Ahuva Ganor | Hanna Hertzman | Jonathan Livni | 
Danny Mimran | Ruta Peled | Harry Sapir | Barry 
Swersky | Micha Yinon
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