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,חברים יקרים
אנחנו שמחים להזמין אתכם לפסטיבל הג'אז הבינלאומי
השני בירושלים – שלושה ימים קסומים של ג'אז מקורי
.ומשובח בגלריות המרהיבות של מוזיאון ישראל
 אשר,אנחנו גאים ונרגשים לארח מוזיקאים מדהימים
, מקוריות וייחודיות,פיתחו שפות יצירה אישיות
וממשיכים לאתגר את גבולות היצירה ולקחת חלק
.בעיצוב סצנת הג'אז העולמית
, לצוות הנפלא ולכם קהל יקר,תודה לכל שותפינו
!להתראות בפסטיבל
אבישי כהן
מנהל אמנותי

איל שר
מנכ"ל פסטיבל ישראל

dear friends,
We are pleased to invite you to the second
Jerusalem Jazz Festival — three days of great
original jazz in the gorgeous galleries of the
Israel Museum.
We are proud and excited to host wonderful
performers, each with their own unique musical
language, who continue to push the boundaries of
creativity and take part in creating the global
jazz scene.
We wish to thank all our partners, our fantastic
staff, and our wonderful audience — you!
Eyal Sher		
Executive Director
Israel Festival

סוד החניטה המצרית
!עכשיו במוזיאון

Avishai Cohen
Artistic Director

(מומיה )פרט
 לפני הספירה2- המאה ה, התקופה התלמית,מצרים
 ירושלים,המכון האפיפיורי למקרא

one year ago

the first international
Jerusalem Jazz Festival
opened to rave reviews thanks to the unique
international and domestic talent that graced the
Israel Museum galleries with music and art.

לפני שנה

בדיוק השקנו לראשונה את פסטיבל
הג'אז הבינלאומי הראשון בירושלים
שזכה לביקורות מהללות הודות לכישרונות הבינלאומיים
והמקומיים הייחודיים שמילאו את מתחמי הגלריות של
.מוזיאון ישראל במוזיקה ובאמנות
 ישראל הפכה למעצמת ג'אז ואין,בשנים האחרונות
מקום מתאים יותר לקיומו של פסטיבל ג'אז בינלאומי
.מעיר הבירה ירושלים
הקרן לירושלים גאה על היותה היוזמת והתומכת
 אירוע שפתח את חגיגות,2015 בפסטיבל הג'אז
 אנו גאים לתמוך גם.היובל לייסודה של הקרן
 שיתקיים בדיוק במקום שבו,השנה בפסטיבל הג'אז
 האסיפה הכללית הראשונה של1966 התקיימה בשנת
.הקרן – מוזיאון ישראל
פסטיבל הג'אז הוא פרי שיתוף פעולה מיוחד בין שלושת
 פסטיבל:מוסדות התרבות מהחשובים והמובילים בתחומם
 מוזיאון ישראל והצוללת הצהובה ומשמש,ישראל
במה מבטיחה למוזיקאים בינלאומיים ולדור הבא של
.אמנים צעירים
.מובטחת לכולנו חוויה אמנותית עוצמתית ויוצאת דופן
תיהנו מהשילוב בין הגלריות המרהיבות של מוזיאון
ישראל והתכנית האמנותית המרגשת של פסטיבל הג'אז
.שהמראות והצלילים שלו הם החיים עצמם
פרוג'ה-יוהנה ארביב
נשיאת הקרן לירושלים

In recent years, Israel has 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 have
initiated and supported the first Jerusalem
International Jazz Festival in 2015, an
event that launched our 50th anniversary
celebrations. We are equally proud to support
the Jazz Festival once again this year, in the
very place where the Jerusalem Foundation
convened its first General Assembly 50 years
ago – the Israel Museum.
The Festival is a unique partnership that weds
established, renowned and important cultural
institutions – the Israel Festival, the Israel
Museum and the Yellow Submarine – while also
lending voice and offering a platform for
international musicians and the next generation
of young artists.
It is guaranteed to be an extraordinary,
powerful and artistic experience.
Enjoy 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

שלישיית ג'ף באלרד

הפקת
מקור

ארצות הברית

Rickie Lee Jones &
"Non Standards"
USA, Israel

ריקי לי ג'ונס & לא סטנדרטים
 ישראל,ארצות הברית

,פסטיבל הג'אז ירושלים נרגש לארח את הזמרת הענקית
 ג'ונס מגיעה לפסטיבל. ריקי לי ג'ונס,זוכת פרס הגראמי
 ותבצע, The Other Side of Desire אחרי צאת אלבומה
 המתפרש,חומרים נבחרים ואהובים מהרפרטואר העצום שלה
.על פני שלושה וחצי עשורים
 בהובלתו של,"ג'ונס תופיע עם ההרכב "לא סטנדרטים
 ויחד הם יעלו עיבודים מקוריים,הפסנתרן והמעבד תומר בר
 מתאפיין בשיתופי,1999– שקם ב," "לא סטנדרטים.לשיריה
 ביניהם אלון,פעולה מקוריים עם אמנים מובילים בישראל
 אפרת גוש ומאור, שלמה גרוניך, יוני רכטר,אולארצ'יק
,) יוראי אורון (בס,) ההרכב כולל את תומר בר (פסנתר.כהן
.)עופרי נחמיה (תופים) ויעל שפירא (צ'לו
.הפרויקט זכה לסיוע ממועצת הפיס לתרבות ולאמנות

21:45 • 14/12 • אודיטוריום
14:15 • 16/12 • אודיטוריום

The Jerusalem Jazz Festival is excited to host
Grammy Award-winning artist Rickie Lee Jones,
who has just released her sixteenth album, “The
Other Side of Desire.” Jones will be performing
new arrangements of her original songs with the
Non Standards Project, led by pianist and arranger
Tomer Bar. The Non Standards Project, which
was formed in 1999, is known for its original
collaborations with leading Israeli artists such
as Alon Oleartchik, Yoni Rechter, Shlomo Gronich,
Efrat Gosh, and Maor Cohen.
The Non Standards Project includes Tomer Bar on
piano, Yuri Oron on bass, Ofri Nehemya on drums,
and Yael Shapira on cello.
With the support of The Jerusalem Foundation and
Israel's National Lottery.

Auditorium • 14/12 • 9:45 P.M
Auditorium • 16/12 • 2:15 P.M

,) הכוללת את ג'ף באלרד (תופים,שלישיית ג'ף באלרד
 היא,)ליאונל לואקה (גיטרה) וכריס צ'יק (סקסופון טנור
 הצליל שלה.רכבת הרים אקוסטית ספוגת גרוב ואלתורים
 ויכול, מהקריביים ומדרום אמריקה,מושפע ממערב אפריקה
 השלישייה מציעה עיבודים.לעבור באחת לבי בופ חד וקולע
, Queens Of The Stone Age  דוגמת,ייחודיים להרכבי רוק
I Let A Tear Fall In The ובלדות מוכרות ונוגות דוגמת
. משנות השלושיםRiver
, כמתופף של ריי צ'ארלס1988– שהחל את דרכו ב,באלרד
 פט, בראד מלדאו,שיתף פעולה גם עם קורט רוזנווינקל
. ג'ושוע רדמן ועוד רבים וטובים, צ'יק קוראה,מת'יני
,Time's Tales  הוציא באלרד את אלבומו הראשון2014–ב
 כ"ג'אז עולם הטומןAll About Jazz אותו הגדיר כתב העת
."בחובו אגרוף נוקאאוט

19:30 • 14/12 • אודיטוריום
19:30 • 15/12 • גלריה לאמנות סוריאליסטית

Jeff Ballard Trio
USA

The music of Jeff Ballard’s trio, with Lionel
Loueke on guitar and Chris Cheek on tenor
saxophone, is an acoustic roller coaster soaked in
groove and improvisation, a sound that draws on
influences from West Africa, the Caribbean Islands,
and South America, and veers unexpectedly into
sharp, on-target be-bop. The trio offers unique
arrangements for rock groups such as Queens of the
Stone Age, together with well-known ballads such
as the vintage Ella Fitzgerald hit from the 1930s,
“I Let a Tear Fall in the River.”
Ballard, who started out in 1988 as Ray Charles’s
drummer, has collaborated with Kurt Rosenwinkel,
Brad Mehldau, Pat Metheny, Chick Corea, and Joshua
Redman, to name just a few. In 2014 he released his
first album, “Time’s Tales,” which All About Jazz
described as “world-jazz that packs a KO punch.”

Auditorium • 14/12 • 7:30 P.M
Surrealism Gallery • 15/12 • 7:30 P.M

לוסיאן באן & מאט מנרי

רביעיית מארק טרנר

הג'אז פוגש את נופי הדמדומים הקרים של מזרח אירופה
בקונצרט הטרנסילבני של הפסנתרן לוסיאן באן ונגן הוויולה
 הפרויקט הנפלא ומלא התוגה הזה החל בהופעה.מאט מנרי
,ספונטנית של שני המוזיקאים בבית האופרה בטרנסילבניה
הופעה מיתולוגית שתועדה באלבום של הלייבל הנחשב
 התשבחות לא איחרו לבוא משני צדי האוקיינוס.ECM
 כתב שהקונצרט הטרנסילבני אוצרGuardian– ה:האטלנטי
 בעוד,"בתוכו "מלנכוליה יפה והתרוממות רוח סוררת
 הכתיר את נגינתם של באן ומנרי כ"אוסףJazz Weekly–שה
מודרני של סונטות המוחקות את הקווים המפרידים בין ג'אז
."] היתוך של צלילים לכדי ליטורגיה עכשווית...[ לקלאסי
 מזמורים, בלוז,המוזיקה של באן ומנרי כוללת בלדות
ואלתורים הקושרים מוזיקה קאמרית אירופית למסורת ג'אז
, לראשונה בישראל, בהופעתם יציגו באן ומנרי.אמריקנית
.את הקונצרט הטרנסילבני
.תודה מיוחדת למכון הרומני לתרבות על תמיכתו

 יכולות אילתור נדירות והלחנה חדשנית,גוון אישי מובחן
ומאתגרת מיקמו את מארק טרנר כאחד הסקסופוניסטים
 אחרי שבמשך יותר מעשור פעל כאחד.החשובים בדורנו
 גם באולפן וגם- מנגני הג'אז המבוקשים ביותר בעולם
Lathe Of"  את אלבומו2014- הוציא טרנר ב- על הבמה
- ) ופצח בפרק חדש בקריירה שלוECM " (בלייבלHeaven
.פרק בו הוא המוביל של רביעייה מרתקת
הרביעייה שאיתה יגיע טרנר (סקסופון טנור) לפסטיבל
) דיימון רייד (תופים,)הג'אז כוללת את אבישי כהן (חצוצרה
 על העובדה שההרכב הזה אינו כולל שום.)וג'ו מרטין (בס
כלי הרמוני אומר טרנר כי ככה יש "הרבה יותר אחריות
 טרנר יבצע בפסטיבל הג'אז קטעים."אישית על כל נגן
 כיAll About Jazz מאלבומו האחרון עליו נכתב במגזין
הוא "מצליח לרגש את הנפש בדיוק כמות שהוא מאתגר את
 לצד קטעים מהאלבום ינגן טרנר עם הרביעייה."המחשבה
.גם קטעים חדשים שעדיין לא יצאו לאור

ארצות הברית

רומניה

20:00 • 14/12 • תצוגת מנורות החנוכה

Lucian Ban & Mat Maneri
Romania

Jazz meets the cool twilight landscapes of
Eastern Europe in the Transylvanian Concert by
pianist Lucian Ban and violist Mat Maneri. The
prestigious ECM label released a recording of this
legendary, melancholy-hued concert, which began
as a spontaneous performance by Ban and Maneri in
the Culture Palace of Targu Mures in Transylvania.
Rave reviews from both sides of the ocean quickly
followed. The Guardian wrote: “[The music] has
its own kind of melancholy beauty, and plenty
of wayward exuberance, too. Jazz Weekly wrote:
“A modern collection of sonatas that erase the
lines between jazz and classical is presented in
concert form… the melding of sounds similar to a
modern liturgy.” The duo’s music includes ballads,
blues, liturgical songs, and improvisations that
link European chamber music to the American jazz
tradition. Ban and Maneri will be performing the
Transylvanian Concert for the first time in Israel.
Speical thanks to the Romanian Cultural Institute
for its support.

Feast and Miracles Gallery • 14/12 • 8:00 P.M

19:30 • 14/12 • גלריה לאמנות סוראליסטית
19:30 • 15/12 • אודיטוריום

Mark Turner Quartet
USA

With a distinctive, personal tone and rare
improvisational abilities, Mark Turner has been
one of the most sought-after jazz musicians in
recording studios and on the stage for more than
a decade.
Innovative and intriguing, the current iteration
of the Mark Turner Quartet includes Turner on
tenor saxophone, Avishai Cohen on trumpet, Damion
Reid on drums, and Joe Martin on bass. Turner says
that since the band has no chordal instruments,
“there is both a greater opportunity to explore,
unencumbered by predefined harmonics, and greater
responsibility, as the horns are completely naked
and exposed.” The Turner Quartet will play new,
unreleased material along with selections from
Turner’s latest album, which All About Jazz
described as music that “manages to stir the soul
as much as it challenges the mind.”

Surrealism Gallery • 14/12 • 7:30 P.M
Auditorium • 15/12 • 7:30 P.M

Now vs. Now ג'ייסון לינדנר
ארצות הברית

הקלידן ג'ייסון לינדנר הוא מטאור החוצה את גבולות
הג'אז; מלחין ואמן שהופעותיו נחשבות לחוויית סאונד בלתי
 הגיע,2013– שראה אור ב,Earth Analog  האלבום.נשכחת
 ותואר על ידיiTunes למקום הראשון במצעדי הג'אז של
."הניו יורק טיימס כ"מניפסט המגיע בצורה של אלבום
לאחר שדיוויד בואי הזמין את לינדנר להשתתף בהקלטת
,השותף של בואי- אמר המפיק,Blackstar אלבומו האחרון
 הוא הביא אתו, "לינדנר היה מתנה משמיים:טוני ויסקונטי
 הצליל של."את הרגישויות של הג'אז וניסח אותן מחדש
 החורג לעתים, נוטף פאנק, מלא בגרוב שחורNow vs. Now
: לינדנר יגיע לפסטיבל הג'אז עם הנגנים.מהסווינג המוכר
.)פניוטיס אנדראו (בס) וג'סטין טייסון (תופים

21:30 • 14/12 • גלריה לאמנות סוראליסטית
22:30 • 15/12 • גלריה לאמנות ישראלית

Hagiga Sextet
Israel

Jason Lindner Now vs. Now
USA

Keyboardist Jason Lindner is a meteor that
transcends the boundaries of jazz, a composer
and artist whose performances are unforgettable
sound experiences. His 2013 album “Earth Analog,”
which reached first place on the iTunes jazz
chart, was described in a New York Times review
as “a manifesto in the form of an album.” After
David Bowie invited Lindner to participate in the
recording of his final album, “Blackstar,” Bowie’s
co-producer, Tony Visconti, said of Lindner that
he was “a godsend. We gave him some pretty far-out
chords, but he brought a jazz sensibility to revoice them.” The sound of Now vs. Now is full of
black groove suffused with a punk flavor that often
steps beyond the recognized boundaries of swing.
Lindner will be playing with Panagiotis Andreou
(bass), Justin Tyson (drums).

Surrealism Gallery • 14/12 • 9:30 P.M
Israeli Art Gallery • 15/12 • 10:30 P.M

שישיית חגיגה
ישראל

, שהוקמה על ידי אלון פרבר ודני בנדיקט,שישיית חגיגה
 מציינת,שניהם בוגרי מכללת ברקלי למוזיקה בבוסטון
 שבמהלכן הופיעה והקליטה, שנות פעילות15 בימים אלו
 החצוצרן, ענת כהן, אלי דג'יברי,בין השאר עם עומרי מור
 עומר קליין ועמוס, אייל גנור, עופר גנור,אבישי כהן
 בהופעתה בפסטיבל הג'אז בירושלים תשיק חגיגה.הופמן
 הרפתקה מוזיקלית,"את אלבומה השלישי "כיוונים חדשים
,הנעה בין ג'אז מסורתי למודרני עם השפעות ים–תיכוניות
 שני אלבומיה.מוזיקה בלקנית ואף מוזיקה קלאסית
Fresh Sound Record הראשונים ראו אור בלייבל היוקרתי
.מברצלונה
 דני,)שישיית חגיגה כוללת את אלון פרבר (סקסופון סופרן
 יונתן וולצ'וק,) חגי אמיר (סקסופון אלט,)בנדיקט (תופים
.) תום אורן (פסנתר) וטל רונן (קונטרבס,)(טרומבון

20:30 • 14/12 • גלריה לאמנות ישראלית

The Hagiga Sextet, which was founded 15 years ago
by Alon Farber and Dani Benedikt — both graduates
of the Berklee College of Music in Boston — has
appeared and recorded with Omri Mor, Eli Degibri,
Anat Cohen, Avishai Cohen on trumpet, Ofer Ganor,
Eyal Ganor, Omer Klein, and Amos Hoffman. In
their appearance at the Jerusalem Jazz Festival,
the Hagiga Sextet will launch its third album,
“New Directions,” a musical adventure that
ranges between traditional and modern jazz with
Middle Eastern, Balkan, and classical influences.
Hagiga’s two preceding albums were released on the
prestigious label Fresh Sound Records, which is
based in Barcelona.
The Hagiga Sextet includes Alon Farber (soprano
saxophone), Dani Benedikt (percussion), Hagai Amir
(alto saxophone), Yonatan Valchuk (trombone), Tom
Oren (piano), and Tal Ronen (contrabass).

Israeli Art Gallery • 14/12 • 8:30 pm

ענת פורט & ג'ו מרטין
Too Many Zooz
USA

Too Many Zooz
ארצות הברית

 נתפסו, מוכשרים כמו שדים,שלושה נגני רחוב צעירים
במצלמה של עובר אורח לפני שנתיים בתחנת הרכבת
 הם הפכו במהרה ללהיט רשת עם מיליוני.התחתית בניו יורק
 הניו יורק. והקריירה שלהם זינקה למחוזות חדשים,צפיות
פוסט הגדיר את ההרכב הצבעוני הזה כ"הדבר החם ביותר
."בניו יורק
קווסטלאב מלהקת הרוטס המיתולוגית התלהב כל כך
 "ככה: שצייץ את הסרטון מהרכבת התחתית וכתב,מההרכב
 תנו. מינוס יו טיוב שיפיץ את השמועה...הרוטס התחילו
 השלישייה מפיצה את הסאונד."מבט בניו–יורקרים האלה
 עם קהל, בכל פינה ברחבי העולםBrasshouse שהיא מכנה
 שלושת נגני הזוז הם מאט.מעריצים שגדל ככדור שלג
 לאו פ' (סקסופון בריטון) ודייב "קינג אוף,)דו (חצוצרה
.)סלאדג'" פארקס (תופים

22:30 • 14/12 • גלריה לאמנות ישראלית

When a passerby caught three extremely talented
young buskers on camera in a New York subway
station two years ago, the resulting video became
an online hit with millions of views, lifting the
musicians’ career to new heights. The New York
Post described Too Many Zooz as “the hottest thing
in NYC music.”
Questlove of the legendary band The Roots was so
impressed with Too Many Zooz that he retweeted
the video, writing: “THIS is how The Roots got
their start… minus YouTube to spread the quicker
word… peep NYC’s own.” The trio spreads their
sound, which they call Brasshouse, all over the
world, and has a large fan community. The members
of Too Many Zooz are Matt Doe on trumpet, Leo P.
on baritone saxophone, and David “King of Sludge”
Parks on percussion.

Israeli Art Gallery • 14/12 • 10:30 P.M

 ישראל,ארצות הברית

הפסנתרנית הבינלאומית ענת פורט תופיע בפסטיבל במופע
 שני הג'אזיסטים.דואו עם הבסיסט הניו יורקי ג'ו מרטין
 שנה בעת לימודיהם באוניברסיטת25 המצליחים נפגשו לפני
: מאז הספיקו השניים הרבה.ויליאם פטרסון בניו ג'רזי
 והייתה,ECM ענת פורט הוציאה שלושה אלבומים בחברת
הישראלית הראשונה שהמוזיקה שלה ראתה אור בלייבל
 זכתה, היא הופיעה על הבמות החשובות בעולם.יוקרתי זה
לביקורות נלהבות ואף יצרה מוזיקה עבור מוזיאון רובין
 ג'ו מרטין היה לשותף קבוע בהרכבים של מארק.בניו יורק
 והופיע לצד, כריס פוטר והפסנתרן אדוארד סיימון,טרנר
 מרטין. בראד מלדאו ורבים אחרים, ארט פארמר,אנדי ביי
 השניים ינגנו.גם הוציא שני אלבומים שזכו להצלחה גדולה
.בפסטיבל הג'אז ירושלים חומרים מקוריים לצד סטנדרטים

Anat Fort & Joe Martin
USA, Israel

Internationally-renowned pianist Anat Fort will
be appearing at the Jerusalem Jazz Festival with
bassist Joe Martin of New York, whom she met 25
years ago during their studies at William Paterson
University in New Jersey. They have accomplished
a great deal since then: Anat Fort became the
first Israeli woman to release her music on the
prestigious ECM label, on which she has issued
three albums. She has appeared on important stages
the world over to enthusiastic reviews, and has
also composed music for the Rubin Museum of Art
in New York. Joe Martin has been a permanent
member of the bands of Mark Turner, Chris Potter,
and pianist Edward Simon, and has performed with
many artists including Andy Bey, Art Farmer, and
Brad Mehldau. Martin has also released two highly
successful albums. Fort and Martin will be playing
original material and standards at the Festival.
22:00 • 14/12 • תצוגת מנורות החנוכה

Feast and Miracles Gallery • 14/12 • 10:00 P.M

Felipe Cabrera &
Leonardo Montana
France

פליפה קבררה & לאונרדו מונטנה
צרפת

פליפה קבררה משתייך לחוד החנית של דור המוזיקאים
. דור שבחר בג'אז כדרך הביטוי שלו- המהפכני בקובה
האוטודידקט שלימד את עצמו לנגן על קונטרבס נחטף
ג'אז זוכה-בתחילת שנות השמונים על ידי גאון האפרו
 ושיתוף הפעולה של השניים נמשך,הגראמי גונזלו רובלקבה
 במהלך הקריירה הענפה שלו זכה קבררה לנגן. שנים14-כ
 וכשעבר לקראת,עם אגדות כמו דיזי גילספי וצ'ארלי היידן
 סומן מיד כאחד הקולות,סוף שנות התשעים לאירופה
.לטיני-הבולטים בג'אז האפרו
בפרויקט החדש שלו הוא משתף פעולה עם הפסנתרן
 וירטואוז ששאב את ההשראה המוזיקלית- לאונרדו מונטנה
 ונופי ילדות ונעורים, אמא בריטית,שלו מאבא קולומביאני
 המשיכה שלהם. ברזיל וגוודאלופ,הנעים בין בוליביה
 אלא גם על,כנראה נשענת לא רק על הרקע הלטיני
העובדה שמונטנה הוא אוטודידקט שלימד את עצמו נגינה
 שם קנה, גם מונטנה היגר לצרפת, כמו קבררה.על פסנתר
.לעצמו שם של מוזיקאי עולה בשמי הג'אז של פריז
השניים מגיעים לפסטיבל הג'אז עם הפרויקט המשותף
-" אשר מביא את את הצליל האפרוNight Poems" שלהם
.קאריבי דרך הפריזמה של ג'אז עכשווי ומותח גבולות
.תודה מיוחדת למכון הצרפתי על תמיכתו

20:00 • 15/12 • תצוגת מנורות החנוכה

One of Cuba's most noted musicians, bassist Felipe
Cabrera belongs to the revolutionary generation
that chose jazz as a mode of expression. Following
an exciting 14 year long collaboration with
Grammy-winning Afro-Cuban jazz genius Gonzalo
Rubalcaba, Cabrera played with jazz greats such as
Dizzy Gillespie and Charlie Haden. Cabrera moved
to Europe in the late 1990s and became one of the
most prominent voices of Afro-Latin jazz.
Sharing the same Latino background as Cabreara,
virtuoso pianist Leonardo Montana draws his
musical inspiration from the landscapes of his
youth in Bolivia, Brazil, and Guadalupe. Montana
also immigrated to Europe, where he earned his
reputation among the jazz musicians of Paris.
Cabrera and Montana will perform their latest
project, “Night Poems,” which features an
Afro-Caribbean sound played through a prism of
contemporary jazz.
Special thanks to the Institut Francais for its
support.

Feast and Miracles Gallery • 15/12 • 8:00 P.M

Tinissima Quartet
Italy

רביעיית טיניסימה

איטליה

הסקסופוניסט האיטלקי עטור הפרסים פרנצ'סקו ברזטי מגיע
לפסטיבל הג'אז ירושלים זמן קצר לאחר צאת אלבומו החדש
 שם האלבום נגזר.This Machine Kills Fascists והמרגש
מכיתוב שהתנוסס על הגיטרה של זמר הפולק והאקטיביסט
 שיריו הנוקבים הזועקים.האמריקאי המיתולוגי וודי גאת'רי
 היוו השראה לאמנים אלמותיים שבאו,על כל אי–צדק
. מבוב דילן ועד הקלאש,אחריו
,Tinissima 4tet  עם הרכבו,בפסטיבל הג'אז יבצע ברזטי
 המתכתבות עם הסאונד,את יצירותיו מהאלבום החדש
של גאת'רי ועם הפולק אמריקאי המסורתי של שנות
DownBeat  הפרויקט תואר במגזין.השלושים והארבעים
כ"נוף אמריקאי מסקרן המגיע אלינו דרך הפילטר של
."ג'אז איטלקי
 מירקו סיצילנו,)ההרכב כולל את פרנצ'סקו ברזטי (סקסופון
.) דנילו גאלו (בס) וזנו דה רוסי (תופים,)(חצוצרה

21:45 • 15/12 • אודיטוריום
12:00 • 16/12 • גלריה לאמנות סוראליסטית

The award-winning Italian saxophonist Francesco
Bearzatti performs at the Jerusalem Jazz Festival
shortly after releasing his exciting new album,
“This Machine Kills Fascists,” named after the
message that legendary American folk singer and
activist Woody Guthrie carried on his guitar.
Bearzatti will be performing songs from his new
album with his band, Tinissima 4tet, who inspired
many great artists, from Bob Dylan to The Clash.
The material, a tribute to Guthrie, draws upon
his sound and the sound of traditional American
folk music of the 1930s and the 1940s. DownBeat
magazine describes the project as “a landscape
of Americana intriguingly filtered through
jazz Italiana.”
The members of the Tinissima 4tet include
Francesco Bearzatti on saxophone, Mirko Cisilino
on trumpet, Danilo Gallo on bass, and Zeno De Rossi
on percussion.

Auditorium • 15/12 • 9:45 P.M
Surrealism Gallery • 16/12 • 12:00 P.M

הפקת
מקור
Harold Rubin Tribute
Israel

מחווה להרולד רובין
ישראל

 מחלוציה,קהילת הג'אז הישראלית מצדיעה להרולד רובין
החשובים וממייסדי סצנת האוונגרד והאימפרוביזציה
 יליד,)84(  פעילותו המוזיקלית של רובין.הישראלית
 שם חתרו, הייתה חלוצית כבר במולדתו,דרום אפריקה
 כאשר.ציוריו ופעילותו המוזיקלית תחת חוקי האפרטהייד
 אך משנות השמונים החל,הגיע לישראל עסק באדריכלות
 שהיוו,בפעילות ענפה כיוצר וכיזם של אירועי מוזיקה
כר להתפתחותו של סאונד חדש ומלא תעוזה במוזיקה
.הישראלית
בערב המחווה יופיע הרולד רובין עצמו (קלרינט) ולצדו
 מאיה דוניץ,) אלברט בגר (סקסופון,)יוסי מר חיים (פסנתר
 אסיף,) גני תמיר (שירה,) מארק סמוליאן (בס,)(פסנתר
 דניאל שריד,) יוני סילבר (קלרינט בס,)צחר (סקסופון
 צבי יפה,) עופר ביימל (תופים,) שמיל פרנקל (בס,)(פסנתר
 איילת,) ארנון זימרה (פסנתר,) נדב מייזל (בס,)(ויברופון
 אריאל שיבולת,) איזבלה אורדנונג (כינור,)לרמן (ויולה
 במופע יוקרנו קליפים ורובין. אדם שפלן (בס) ועוד,)(סופרן
.יקריא משיריו

21:30 • 15/12 • גלריה לאמנות סוראליסטית

Israel’s jazz community salutes Harold Rubin,
a founder of the avant-garde jazz scene and Israeli
improvisation. The musical endeavors of Rubin,
who was born in South Africa 84 years ago, were
pioneering even in his country of birth, where
his paintings and musical activities subverted
the laws of apartheid. Working as an architect at
first, he began composing and organizing musical
events starting in the 1980s. These events laid
the groundwork for the development of a new and
courageous sound in Israeli music.
This evening of tribute will include Harold Rubin
himself on clarinet, Yossi Mar-Haim on piano,
Albert Beger on saxophone, Maya Donitz on piano,
Mark Smolian on bass, Gani Tamir on vocals, Asif
Tzahar on saxophone, Yoni Silver on bass clarinet,
Daniel Sarid on piano, Shmil Frenkel on bass,
Ofer Beimel on drums, Zvi Joffe on vibraphone,
Nadav Masel on bass, Arnon Zimra on piano, Ayelet
Lerman on viola, Isabella Ordnung on violin,
Ariel Shibolet on soprano saxophone, and Adam
Sheflan on bass. Video clips will be shown during
the performance, and Rubin will read some of
his poetry.

Surrealism Gallery • 15/12 • 9:30 P.M

"Wounded Ladies" סטלה גוט
ישראל

סטלה גוט החלה את דרכה המוזיקלית לפני שש שנים עם
 בהמשך הקימה יחד עם דיוויד בלאו.NEXUS צאת אלבומה
 הופיעה ברחבי הארץ,Bill & Murray את הרכב הסינת–פופ
, נעם רותם,ובאירופה ושימשה כלהקת חימום לרונה קינן
 חברה גוט למפיק אבי2015– ב.רוקפור וגארי ניומן האגדי
 עמו עברה מסע אישי,) שוטי הנבואה,אלבז (הדג נחש
,Wounded Ladies עמוק ליצירת אלבום הסולו הראשון שלה
 בפסטיבל הג׳אז.שזכה לתשבחות בעולם המוזיקה הישראלי
בירושלים תבצע סטלה לראשונה חומרים מאלבומה בהרכב
 אלקטרוניקה (אביעד,)כלים מיוחד הכולל קאנון (יעל לביא
 ובליווי הרקדנית,) ויברפון וכלי הקשה (כנען קנטי,)זינמנס
יסמין וייס – שחיישני התנועה על גופה משפיעים על
.המוזיקה ולמעשה מהווים חלק ממנה

Stella Got "Wounded Ladies"
Israel

Stella Got began her musical journey six years ago
with the release of her album “Nexus.”
With David Blau, she established the synthpop
band Bill and Murray, and has appeared across
Israel and Europe. She was the opening act for Rona
Kenan, Noam Rotem, Rockfour, and the legendary
Gary Numan. Got teamed up with producer Avi Elbaz
(Hadag Nahash, Shotei Hanevuah) in 2015, creating
her first solo album, “Wounded Ladies,” which won
excellent reviews in the Israeli music world. She
will be performing material from her album for
the first time at the Jerusalem Jazz Festival with
a special band that includes Yael Lavie on kanun,
Aviad Zinemanas on electronics, and Cnaan Canetti
on percussion, and, as she sings, will take musical
cues from motion sensors worn by dancer Yasmin
Weiss.

הפקת
מקור
20:30 • 15/12 • גלריה לאמנות ישראלית

Israeli Art Gallery • 15/12 • 8:30 P.M
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"ריקי לי ג'ונס & "לא סטנדרטים
Rickie Lee Jones & "Non Standards"

21:45-23:00

שלישיית ג'ף באלרד
Jeff Ballard Trio

19:30-20:45

Now vs. Now ג'ייסון לינדנר
Jason Lindner Now vs. Now
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Mark Turner Quartet

19:30-20:30
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Anat Fort & Joe Martin
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Lucian Ban & Mat Maneri
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Too Many Zooz
Too Many Zooz
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22:00 • 15/12 • תצוגת מנורות החנוכה
13:00 • 16/12 • תצוגת מנורות החנוכה

Emmet Cohen Trio
USA

This is the first appearance in Israel of pianist
Emmet Cohen, who will be performing in Jerusalem
with Russell Hall on bass and Evan Sherman on
drums. When Cohen was 21, he was named Best Jazz
Soloist by Downbeat magazine, which described him
as an artist of “nimble touch, measured stride and
warm harmonic vocabulary.” He has performed on
the world’s most important jazz stages, such as the
Monterey Jazz Festival and the Kennedy Center in
Washington, D.C., and at landmark jazz clubs such
as Birdland and Blue Note in New York City. He has
collaborated with artists such as choreographer
Debbie Allen and jazz drummer Jimmy Cobb, and
lectures at the Jazz for Young People series in
Lincoln Center.
The trio, which will be performing standards
and original pieces, draws inspiration from
defining moments in the history of jazz as well as
influences from folk music, Irish music, Jewish
music, church music, classical music, and pop.

Feast and Miracles Gallery • 15/12 • 10:00 P.M
Feast and Miracles Gallery • 16/12 • 1:00 P.M

פשוט טעים

סטפני ורותי עיצוב

 יגיע, שזו הופעתו הראשונה בישראל,הפסנתרן אמט כהן
 כהן.)לירושלים עם ראסל הול (בס) ואיוון שרמן (תופים
 בתואר "נגן הסולו הטוב ביותר" על21 הוכתר כבר בגיל
, שתיאר את נגינתו כ"מגע זריז,Downbeat ידי כתב העת
 הוא הופיע על."צעדים מדודים ולקסיקון הרמוני שופע חום
, פסטיבל הג'אז של מונטריי:במות הג'אז החשובות בעולם
מרכז קנדי בוושינגטון ומועדונים דוגמת בירדלנד ובלו
.נוט ושיתף פעולה עם אמנים דוגמת דבי אלן וג'ימי קוב
Jazz for Young כהן מקיים את סדרת ההרצאות היוקרתית
. בלינקולן סנטרPeople
 ושואבת,השלישיה מציגה חומרים מקוריים בצד סטנדרטיים
 היא משלבת.השראה מרגעים מכוננים בהיסטוריה של הג'אז
 מזמורי, מוזיקה יהודית, מוזיקה אירית,השפעות של פולק
. מוזיקה קלאסית ואפילו פופ,כנסיות

Shmuel Baruch 55, Jerusalem | Kosher | Tel: 02-624-6860 : ירושלים | כשר | טל,) (לשעבר אגריפס55 רח' שמואל ברוך

שלישיית ניצן בר & עמרי קרן
ישראל

הגיטריסט הצעיר ניצן בר כבר הספיק להופיע ברחבי העולם
ולשתף פעולה עם אמנים והרכבים בולטים בישראל בהם
, שלומי שבן, שלמה גרוניך, שם טוב לוי,דניאל זמיר
) והאורקסטרה של אביLA(  רוסלן סירוטה,אריה וולניץ
 גלעד,) שבה מנגנים ניצן בר (גיטרה, השלישייה.'לייבוביץ
 תופיע בפסטיבל הג'אז,)אברו (בס) ואמיר ברסלר (תופים
.)בהופעת בכורה ותארח את עומרי קרן (גיטרה
קרן גיטריסט צעיר ומוכשר בוגר תלמה ילין ולימודי קיץ
 ונחשב, הוא הופיע בארץ ובעולם.בקולג' ברקלי בבוסטון
.לאחד הגיטריסטים המבטיחים בארץ
לצד קטעים מקוריים של בר יבצע ההרכב גם קטעים
 בהם פאט מת'יני,מפורסמים של ענקי הגיטרה מתחום הג'אז
.וג'ון סקורפילד

Nitzan Bar Trio &
Omri Keren

Avishai Cohen Quartet:
Into the Silence

Young as he is, guitarist Nitzan Bar has managed
to appear all over the world and collaborate with
prominent artists and bands in Israel including
Daniel Zamir, Shem Tov Levy, Shlomo Gronich,
Shlomi Shaban, Arie Volnitz, Ruslan Sirota (Los
Angeles), and the Avi Lebovich Orchestra. The
trio, with Nitzan Bar on guitar, Gilad Abro on
bass, and Amir Bresler on percussion, will give
its premiere performance at the Jerusalem Jazz
Festival with guitarist Omri Keren, a young
alumnus of the Thelma Yellin High School of the
Arts and the Berklee College of Music in Boston.
Keren, who has performed in Israel and around the
world, is considered one of Israel’s most promising
guitarists.

Renowned trumpet player Avishai Cohen’s show
at the Jerusalem Jazz Festival brings a rare
international assemblage of musicians: Jeff
Ballard on drums, Barak Mori on bass, and Jason
Lindner on keyboards.
The concert will feature excerpts from Cohen’s
first album, “Into the Silence,” released on the
prestigious ECM label. It will also include the
Festival premiere of songs from his next album, to
be released on the same label.
Cohen is one of the most important trumpet players
of recent decades. The New York Times wrote the
following about him: “Cohen is a multicultural jazz
musician, among whose ancestors is Miles Davis.
Like Davis, he can make the trumpet a vehicle for
uttering the most poignant human cries.”
Over a career spanning two decades, Cohen founded
the band Third World Love, participated in the
SFJAZZ Collective, has appeared all over the
world, and has collaborated with top artists in and
out of the jazz world. DownBeat magazine named
Cohen a rising star among trumpet players for four
years running.

Israel

הפקת
מקור
13:00 • 16/12 • גלריה לאמנות ישראלית

Israeli Art Gallery • 16/12 • 1:00 P.M

USA, Israel

:רביעיית אבישי כהן
Into the Silence

 ישראל,ארצות הברית

הופעתו בפסטיבל הג'אז ירושלים של החצוצרן המרתק
אבישי כהן מציגה הרכב בינלאומי נדיר הכולל את ג'ף
.) ברק מורי (בס) וג'ייסון לינדנר (קלידים,)באלרד (תופים
- INTO THE SILENCE בהופעה ינגן קטעים מהאלבום
 וכמו כן יבצעECM אלבומו הראשון של כהן בלייבל היוקרתי
לראשונה בפסטיבל הג'אז קטעים מהתקליט הבא העומד
.לצאת באותו לייבל
.כהן הוא מהחצוצרנים המכוננים של העשורים האחרונים
 "כהן הוא: כתב עליו בהתפעלותNew York Times–ה
 מאלה שאביהם הקדמון הוא,מוזיקאי ג'אז רב–תרבותי
 הוא יכול להפוך את החצוצרה, כמו דייוויס.מיילס דייוויס
."לכלי ביטוי של הזעקות האנושיות החריפות והחדות ביותר
 שבהם,הקריירה הענפה של כהן נפרשת על שני עשורים
 לקח חלק,Third World Love ייסד את ההרכב המצליח
 הופיע ברחבי העולם ושיתף פעולה,SFJAZZ Collective–ב
.עם אמנים מהשורה הראשונה בעולם הג'אז ומחוצה לו
 במשך ארבע שנים,DownBeat כהן הוכתר על ידי מבקרי
. ככוכב עולה בין החצוצרנים,ברציפות
12:00 • 16/12 • אודיטוריום

Auditorium • 16/12 • 12:00 P.M

Fula Express

Itamar Erez Quartet

Israel

Israel

רביעיית איתמר ארז
ישראל

איתמר ארז משלב בנגינתו את המורכבות של המוזיקה
 ארז. החופש של הג'אז והתשוקה של הפלמנקו,הקלאסית
הוא זוכה פרס אקו"ם על הישג מיוחד בתחום הג'אז לשנת
 הוא ניגן עם. ופרס לנדאו היוקרתי באותה שנה,2014
, אבישי כהן, טומטיטו,מוזיקאים כעומר פארוק טקבילק
. ומופיע ברחבי העולם,ז'אן לואי מטינייה וזוהר פרסקו
הדיסקוגרפיה של ארז כוללת שני אלבומים עם אנסמבל
 בו שיתף פעולה עם נגן כליNew Dawn  ואת האלבום,אדמה
ההקשה ישי אפטרמן ואירח את אנטוניו סראנו – מגדולי
 המלמד באקדמיה של התזמורת, ארז.נגני המפוחית בעולם
 יגיע לפסטיבל הג'אז עם הרביעייה,הסימפונית של ונקובר
 בה הוא מנגן כגיטריסט וכפסנתרן לצד ברק סובר,שלו
.) אברי בורוכוב (בס) וישי אפטרמן (כלי הקשה,)(חליל

14:30 • 16/12 • תצוגת מנורות החנוכה

Itamar Erez combines the complexity of classical
music, the freedom of jazz, and the passion of
Flamenco. Erez, who won both the ACUM Prize for
Special Achievement in Jazz and the prestigious
Landau Prize in 2014, has played with musicians
such as Omar Faruk Tekbilek, Tomatito, Avishai
Cohen, Jean-Louis Matinier, and Zohar Fresco.
Erez’s discography includes two recordings with his
quartet, the Adama Ensemble, as well as the album
New Dawn, a collaboration with percussionist Yshai
Afterman and special guest Antonio Serrano on
harmonica. Erez, a member of the guitar faculty at
the Vancouver Symphony Orchestra School of Music,
will be appearing at the festival with his quartet,
playing guitar and piano alongside Barak Sober on
flute, Avri Borochov on bass, and Yshai Afterman on
percussion.

Feast and Miracles Gallery • 16/12 • 2:30 P.M

פולה אקספרס
ישראל

אריאל נחום למד תיפוף ונגינה בחליל צד אפריקאי עם
 שם גם הופיע עם מיטב המוזיקאים,מאסטרים מגינאה וסנגל
 בסנגל. קרלו די ואליו סיסה, באבא מאל,כמו מנסור סק
התאהב נחום בסגנון המבאלק – פופ סנגלי המבוסס על
 כשחזר.)מקצבים מסורתיים של שבט הסראר (וולוף
 הרכב על טהרת המוסיקה,לישראל הקים את פולה אקספרס
.המערב אפריקאית
המופע הקצבי של פולה אקספרס מבוסס על חומרים מקוריים
 בהרכב משתתפים אריאל.לצד מוזיקה עממית אפריקאית
 קובי בן,) כלי נשיפה, תופי סבר, חליל פולה,נחום (שירה
 אסף,) תומר סגל (תופים,) תומר שגיא (בס,)עזרא (קלידים
.)שני (גיטרה חשמלית) ואנה קניאל (ריקוד אפריקאי

14:00 • 16/12 • גלריה לאמנות סוראליסטית

Ariel Nahum studied drums and African flute with
masters from Guiana and Senegal. There he also
performed with top musicians such as Mansour
Seck, Baaba Maal, Carlo Dee, and Aliou Cisse.
While in Senegal, Nahum fell in love with the
Mbalax style — Senegalese pop based on traditional
rhythms of the Serer (Wolof) ethnic group. When
he returned to Israel, he established Fula Express,
a band that plays original melodies influenced by
West African styles.
The rhythmic performance of Fula Express is based
on original material alongside African folk music.
The band is comprised of Ariel Nahum (vocals, Fula
flute, sabar drum, wind instruments), Koby Ben
Ezra on keyboards, Tomer Sagi on bass, Tomer Segal
on drums, Asaf Shani on electric guitar, and Anna
Kaniel (dance and vocals).

Surrealism Gallery • 16/12 • 2:00 P.M

 מעשה טוב,יין טוב

AND ALL THAT JAZZ
הציורים הנפלאים של ילדי אלו״ט
.מעטרים את בקבוקי הר חרמון

Ilan Salem Sextet
Israel

. נתרום שקל לאלו״ט,על כל בקבוק שתרכשו
 אלו״ט, זיו גשרי:ציור

. ונשמה. יין עם גוף.הר חרמון
שישיית אילן סאלם
ישראל

 זוכה פרס ראש הממשלה למלחינים,החלילן אילן סאלם
 חוזר אל השורשים העמוקים של,2011 בתחום הג'אז לשנת
 והמוזיקה החדשה שלו מושפעת מענקי הג'אז כלואי,הג'אז
. צ'אלרס מינגוס ותלוניוס מונק, הוראס סילבר,ארמסטרונג
 שניהל עד לאחרונה את מחלקת הג'אז באקדמיה,סאלם
, שיתף פעולה עם אמנים רבים ובהם יוני רכטר,בירושלים
 את המוזיקה למופע זה כתב. ואחינועם ניני,אסתר עופרים
סאלם לשלושה כלי נשיפה וחטיבת קצב – בדומה להרכבי
 לאילן תצטרף חבורה משובחת של.הארד בופ קלאסיים
,)נגנים מניו יורק ותל אביב ובהם הלל סאלם (חצוצרה
 גלעד אברו,) עמרי מור (פסנתר,)יונתן יודקוביץ' (טנור
.)(קונטרבס) ושי זלמן (תופים

 מומלץ להימנע משתייה מופרזת-  מכיל אלכוהול:אזהרה

15:00 • 16/12 • גלריה לאמנות ישראלית

Flautist Ilan Salem, winner of the 2011 Prime
Minister’s Composer’s Prize for Jazz, returns to
the deep roots of jazz, with influences from jazz
greats such as Louis Armstrong, Horace Silver,
Charles Mingus, and Thelonious Monk.
Salem, who directed the Jazz Department at the
Hebrew University of Jerusalem until recently,
has collaborated with many artists including Yoni
Rechter, Esther Ofarim, and Achinoam Nini. He
wrote the music for this performance for three
wind instruments and a rhythm section, similar
to classic hard bop bands. He will be joined by
a group of top musicians from New York and Tel
Aviv, including Hillel Salem on trumpet, Yonatan
Yudkovich on tenor saxophone, Omri Mor on piano,
Gilad Abro on contrabass, and Shay Zalman on
percussion.

Israeli Art Gallery • 16/12 • 3:00 P.M

 עם פרעה בכנעןmoses
. הוא שילוב בין עולמות המוזיקה והתנועהMOSES
 אסף אליו מוזיקאים,המפיק והמוזיקאי גיא מוזס
מהשורה הראשונה ויחד הם יוצרים מוזיקה אלקטרונית
.שמשלבת ווקאליסטים וכלים חיים
 הוא אלבום הבכורה של מוזס וסביבוImperfections
 רקדנים ואמני קרקס בחוויית,הוא איחד מוזיקאים
. מעלות360 מופע רב חושית של
 יגיע לפסטיבל ויאלתר קטעי פרפורמנסMOSES
 הסיפור: "פרעה בכנען:ומוזיקה בין מוצגי התערוכה
."שלא סופר
 הסיפור שלא סופר:בתערוכת פרעה בכנען
14:20 ;12:15 ,16/12

d.jazz

בבר היין של הפסטיבל
בכל ימי הפסטיבל בין ההופעות ובמהלך השיטוט
 לסמול טוק,אנחנו מזמינים אתכם לאתנחתא קלה
.נעים ולמפגש תרבותי בבר היין של הפסטיבל
 החורף הירושלמי יהיה נוף,מבעד לחלונות המוזיאון
.מושלם לישיבה אינטימית וחמימה
 ניתן יהיה לשמוע את רעשי המחט המלטפת,ברקע
 מתקליטים שנבחרו בקפידה ע"י אספני,את הויניל
ג'אז מקומיים אשר יאיישו מדי ערב את תקליטיית
. ג'אז של הפסטיבלD.Jazz–ה

moses at the pharaoh
in canaan
“Imperfections” by Moses, at the Pharaoh in
Canaan Exhibit
Musical producer Guy Moses has gathered
a group of top-notch musicians to create
electronic music that includes vocalists and live
instrumentals for Moses, a combination of music
and movement.
For “Imperfections,” Guy Moses’s debut album,
he has assembled musicians, dancers, and circus
performers for a multisensory 360-degree
experience.
Moses will be bringing a new performance to
the Festival that combines improvisation with
performance art and music. The show will take
place in the museum exhibit Pharaoh in Canaan:
The Untold Story.
16/12, 12:15, 14:20

d.jazz
at the festival wine bar
As you take in the shows and see the sights at the
Museum, we invite you to stop for a breather at the
Festival’s wine bar for some small talk or a cultural
meet-up.
The Jerusalem winter landscape outside the Museum
windows provides the perfect view while you enjoy
the warm, intimate atmosphere inside.
In the background, you can hear the needle scratch
the vinyl of the records so carefully chosen by the
local jazz-music collectors who will be running the
D.Jazz station at the Festival.

קולות צפים
,פסטיבל הג'אז מזמין אתכם לשוטט במוזיאון
להתהלך בתוך הקסם שלו ולמצוא את אוצרותיו
, לכל אחד ישנו האוצר שלו שמדבר אליו.החבויים
. שהופך את הבטן ונוגע עמוק בפנים,שמסתכל בעיניו
השיטוט שמציע הפסטיבל יערבל את החושים וייצוק
.לתוך האוצר הזה את הקסם של צלילי הג'אז
,תנו לסקרנות להוביל אתכם ותמצאו הפתעות קטנות
 אולי תזכו לשמוע אמן אהוב מנגן.סודיות וקסומות
 שיהדהד באקוסטיקה הטבעית של,עבורכם סולו קרוב
 או דואט ראשוני ומרגש בין אורח מחו"ל לאמן,החדר
 מבוססיםFloating Voices  כל המופעים של.מקומי
 ומאפשרים, ללא חזרות או הכנות,על אלתור טהור
.פעמיים-רגעים מוזיקליים חד
...תגלו מתי ואיפה בכניסה לפסטיבל

floating voices
Festival guests will pop up throughout the museum
galleries for surprise performances.
We invite you to take on a journey that will stir
your senses and pour the bewitching sounds of jazz
into your soul, let your curiosity lead the way to
delightful, hidden, magical surprises.
Catch your favorite artist play you a solo that
echoes in the natural acoustics of the space or
stumble onto an exciting, unrehearsed duet between
a guest from overseas and an artist from down the
street.
All the performances will be based on pure
improvisation, Come watch and listen as the artists
create memorable and inspiring musical moments.
Plenty of surprises will await you upon your
arrival to the festival…

too many malox
too many malox
!המופע הסוגר של ערב פתיחת הפסטיבל
מי יודע מה יקרה כשמאלוקס הדואו האינסטרומנטלי
,הבלתי יאמן של אייל תלמודי (בלקן ביט בוקס
Leo Pellegrino ברי סחרוף) ורוי חן יפגוש את
?TOO MANY ZOOZ הסקסופוניסט של
. במעבר המקורה23:30 יום רביעי
!בואו ותגלו

Too Many Malox is the closing show of the
Festival’s opening night.
Who knows what happens when the incredible
Malox duo — Eyal Talmudi (Balkan Beat Box,
Berry Sakharof) and Roy Chen — meet up with
saxophonist Leo Pellegrino of TOO MANY ZOOZ?
Come to the covered walkway at 11:30 P.M. on
Wednesday and find out!

רביעי ג'אז בצוללת

WEDNESDAY JAZZ NIGHTS
AT THE SUBMARINE
YELLOWSUBMARINE.ORG.IL

ג'אם סשן
בסוף כל ערב מגיע הלילה – זה הרגע בו אפשר לשחרר את
 להתרווח, לחטוף כוס בירה, לפתוח כפתור בחולצה,העניבות
 ולהתענג על מפגשים סוערים בין,על הבר אל מול הבמה
 ובין נגנים,אמני ג'אז ישראלים למוזיקאים בינלאומיים
, כמו בכל ג'אם משובח.צעירים לשועלי ג'אז ותיקים
"אנחנו יודעים איך זה יתחיל אבל אף אחד לא יודע איך
."זה ייגמר

Time to loosen our neckties, open our collar
buttons, sip a glass of cold beer, relax at the
bar facing the stage, and be entranced by the
amazing encounters between Israeli jazz artists and
internationally-renowned musicians, between young
musicians and seasoned veteran performers. Just
like in any good jam session, “We know how it’s
going to start, but nobody knows how it will end.”

הכניסה חופשית
,הסעות יצאו מהמוזיאון לצוללת הצהובה בתום המופעים
.23:00 החל בשעה
. ירושלים13  רח' הרכבים,הצוללת הצהובה

For two nights — Wednesday and Thursday — from
11:30 P.M. till the crack of dawn, the Jerusalem
Jazz Festival continues at the Yellow Submarine,
with a jam session where anything can happen.

GAYA'S PHOTOS

 ועד23:30  מהשעה, רביעי וחמישי,במשך שני לילות
, הפסטיבל ממשיך בצוללת הצהובה,האשמורת האחרונה
.בג'אם סשן שבו הכול יכול לקרות

jam session

Free enterance
Shuttles from the Museums to the Yellow
Submarine, starting at 11 P.M.
The Yellow Submarine is located at 13 Harekhavim
Street, Jerusalem.

 בכל יום רביעי יתארחו בצוללת הרכבי ג'אז מהטובים בארץ.סדרת הופעות שבועית בצוללת הצהובה

A SERIES OF WEEKLY CONCERTS AT THE YELLOW SUBMARINE. EVERY WEDNESDAY WE
FREE ADMISSION  הכניסה חופשיתHOSTE THE BEST JAZZ ENSEMBLES FROM ISRAEL

כרטיסים ומידע

ticket prices and information

*מחיר רגיל | מחיר לאחר הנחה

כרטיס יומי

 ש״ח85 |  ש״ח105

לכל המופעים בגלריות

For all gallery performances

105 NIS | 85 NIS

ֿ ש״ח130 | ֿ ש״ח155

לכל המופעים בגלריות
ולמופע אודיטוריום אחד

For all gallery performances
and one auditorium concert

155 NIS | 130 NIS

 ש״ח175 |  ש״ח205

לכל המופעים בגלריות
ולשני מופעי אודיטוריום

For all gallery performances
and two auditorium concerts

205 NIS | 175 NIS

. לחיילים ולגמלאים, לסטודנטים,* למנויי המוזיאון
.יש להציג תעודה בכניסה

מנוי זהב

, ש״ח | כניסה לכל המופעים בשלושת ימי הפסטיבל465
בגלריות ובאודיטוריום

הנחות והטבות

לקוחות אמריקן אקספרס יזכו במחירים מיוחדים והטבות
.תמורת נקודות
www.americanexpress.co.il
:למידע נוסף ולרכישת כרטיסים

www.jerusalemjazzfestival.org.il

. לפני תחילת המופעים,וכן בקופות הפסטיבל במוזיאון ישראל
.משך ההופעות בגלריות כשעה
.משך ההופעות באודיטוריום כשעה ורבע
 חצי שעה לפני תחילת,כניסת קהל למופעי האודיטוריום
. המקומות אינם מסומנים.המופע
18:30 : פתיחת דלתות,18:00 : פתיחת קופות15.12 ,14.12
11:00 : פתיחת דלתות,10:30 : פתיחת קופות16.12
02.563.1544 :מידע נוסף בטלפון
.17:00 - 9:00  בין השעות,ה-בימים א

Single-day ticket

הגלריה
לאמנות
סוריאליסטית
Surrealism
Gallery

Full price | Discounted*

* Museum members, students, soldiers, and senior citizens.
I.D. required at the door

Gold Membership

465 NIS | All festival performances
(Gallery and auditorium)

6

תצוגת
מנורות
החנוכה
Feast &
Miracles
Gallery

5

3
4
הגלריה
לאמנות
ישראלית
Israeli
Art
Gallery

Floating Voices

Discounts and Deals

American Express customers can receive special
discounts and deals in exchange for points.
www.americanexpress.co.il
For more information and to purchase tickets:

www.jerusalemjazzfestival.org.il

Tickets may be purchased at the Festival box office
at the Israel Museum before the performance begins.
Gallery concerts are approximately one hour long.
Auditorium concerts are approximately
75 minutes long.
No reserved seating.

Telephone: 02.563.1544
Sunday through Thursday, 9:00 A.M. - 5:00 P.M.

2

אודיטוריום
Auditorium

פרעה בכנען
הסיפור שלא סופר
Pharaoh in
Canaan: The
Untold Story

קולות צפים

Route of Passage
המעבר המקורה
The Rhythm of Life
מעגל החיים
World Culture
תרבויות העולם
Kadavumbagam Synagogue
בית הכנסת קדאבאמבאגם
Modern Art Gallery
גלריה לאמנות מודרנית
Impressionism Gallery גלריה לאמנות אימפרסיוניסטית

כניסה
כניסה
Enterance

ובר

1

מבואת
כניסה

1

2
3
4
5
6

תודות

צוות

festival team

צוות פסטיבל הג'אז

Jazz Festival team

איל שר מנכ"ל | אבישי כהן מנהל אומנותי | הדס ונונו
וזאנה מפיקת תוכן | דודו קושר-מפיקה | נועה מלמד
לפידות מנהלת שיווק | מרב-מפיק בפועל | אלישבע בראון
קידר שיווק ומכירות | שירה ויטלי קשרי חו"ל | אביבה
גלעדי עוזרת מנכ"ל | דינה אשכנזי חשבת | נטע כהן-ניר
, מוזיאון ישראל | אצ'ה בר מנכ"ל,מנהלת מחלקת אירועים
 צוללת צהובה | יובל,צוללת צהובה | ירון מוהר מנהל
 צוללת צהובה | ניהול טכני הצוללת,חרמוני מנהל טכני
 עיצובBluecollar | צהובה | איוונטר מכירת כרטיסים
 אתר | מונוקרייב תקשורת ויחסי ציבור | סופיהRSVP
נימלשטיין תקשורת ויחסי ציבור ברוסית | גילי לוי כתיבה
קובי ווגמן קליפ | אלכס לויט ולילך בריקמן דיגיטאל ומדיה
שרון-חברתית | נועם לסטר עריכה לשונית | רחל יסקו
תרגום לאנגלית אברהם בכר ושות' ראיית חשבון רו"ח עופר
ססובר מבקר פנים | עו"ד תמר פיינברג יועצת משפטית
, מוזיאון ישראל, הסמנכ"ל היוצא,תודה מיוחדת לצח גרניט
.ירושלים

חברי הנהלת פסטיבל ישראל

.מאות אירועים

. עיר אחת.ארבעה סופי שבוע

24-22 | 17-15 | 10-8 | 3-1
2016 דצמבר

:למידע על האירועים וחבילות הלינה

itraveljerusalem.com

דן הלפרין יו"ר | יחזקאל בייניש | יצחק בן ניסים | אצ'ה
בר | יורם ברוורמן | עופר ברקוביץ | רפי גמזו | אהובה גנור
אורלי דורון | חנה הרצמן | מיכה ינון | נילי כהן | יונתן
לבני | ברי סבירסקי | הרי ספיר | רותה פלד

Eyal Sher Director | Avishai Cohen Artistic
Director | Hadas Vanunu Producer | Noa MelamedVazana Content Production | David Kosher
Associate Producer | Elisheva Braun-Lapidot
Marketing Director | Merav Kedar Marketing and
Sales | Shira Vitaly International Artists Aviva
Nir-Giladi Executive Assistant to the Director |
Dina Ashkenazi Account Manager | Neta Cohen Head
of Special Events Department, The Israel Museum,
Jerusalem | Atcha Bar CEO, The Yellow Submarine
Yaron Mohar Director The Yellow Submarine |
Yuval Hevroni Technical Director, The Yellow
Submarine | The Yellow Submarine Technical
Production | Eventer Tickets Sale | Bluecollar
Design | RSVP Website | Monocrave Public
Relations | Sofia Nimelstein Public Relations
& Consulting | Gili Levy Performance Content
Writing | Koby Vogman Video | Alex Levit & Lilach
Brickman Digital & Social Media | Noam Lester
Language Editor | Rahel Sharon-Jascow English
Translation | Avraham Bachar Accounting | CPA
Ofer Sassover Internal Auditor | Lawyer Tamar
Feinberg Legal Counsel
Special thanks to Zach Granit, former Deputy
Director, The Israel Museum, Jerusalem

Israel Festival Board Members

Dan Halperin Chairman | Atcha Bar | Yehezkel
Beinish | Yithak Ben-Nissim | Ofer Berkovitch
Yoram Braverman | Nili Cohen | Orly Doron | Rafi
Gamzu | Ahuva Ganor| Hanna Hertzman | Jonatan
Livni | Ruta Peled | Harry Sapir | Barry Swersky
Micha Yinon

הרכבת הקלה נותנת

גם בפסטיבל הג’אז הבינלאומי
במוזיאון ישראל ,ירושלים
בין התאריכים  14-16בדצמבר 2016

בירושלים נוסעים ברכבת הקלה
למידע נוסף

*3686 | www.citypass.co.il
סיטיפס  -הרכבת הקלה בירושלים

