
לוח ההופעות

THE ISRAELI
JAZZ CONVENTION
כנס הג'אז הישראלי
 מלון קראון פלאזה

Tom Harrell Quartet
“Moving Pictures”

Joshua Redman Trio Gonzalo Rubalcaba solo
כריזמה של מוח מוזיקלי מהפנטוירטואוז ג'אז קובני על פסנתר קלאסי

מופע
פותח

הפקת
מקור

מתי כספי
והביג בנד של אייל וילנר

ארבעה מופעים בכרטיס אחדראשון 26.8
23:15 21:45 19:1520:30

 פסנתרן הג'אז הישראלי-בינלאומי

It’s About time! עומרי מורRicharad Galliano
שלושים שנה למוזט החדש

Keep It Real
הפקת
מקור

מנגנים ג'אז
עושים היפ הופ

שאנן סטריט, קרולינה, טונה, נצ'י נצ׳

Incognito
הרכב האסיד ג'אז הבריטי

ארבעה מופעים בכרטיס אחדשני 27.8
23:15 21:45 19:1520:30

עומר אביטל - קאנטררביעיית גרגורי ריבקין Eric Legnini Dan Aran New York Quartet

ארבעה מופעים בכרטיס אחדשני 27.8
24:45 22:30 20:0021:15

Raul Midón
Bad Ass and Blind מתופף-על שלם ומרומם

Johnathan Blake Trio
האיש, הפסנתר, האגדה

Herbie Hancock

שלושה מופעים בכרטיס אחדשלישי 28.8
22:45 20:1521:30

Dan Mayo,מוסטאנג מיכה שטרית, פטריק סבג
רע מוכיח, רון בונקר, אדם שפלן ורועי חסן

Lucille Crew
מסיבת
סיום

שלושה מופעים בכרטיס אחדשלישי 28.8
24:30 19:1521:15

מהעולם אל הים הוואנה, ניו יורק, תל אביב

Emily Johnsonקצת אחרת
שלמה גרוניך, שם טוב לוי, שלמה יידוב

Kurt Rosenwinkel
Standards Trio

שלושה מופעים בכרטיס אחדראשון 26.8
24:30 20:0021:15

אהבה קצת אחרת שירה, רוק מחוכם, וקורט לקינוח

רוקנגרוב (Rock 'n Groove) סולו תופים, רוק אלטרנטיבי ומסיבת סיום אגדה של ערב מתופף-על, גיבור-על ואחד הרבי הנקוק

ג'אז מועדונים כמו בניו יורק, אבל באילת מיקס אנד מאצ' ג'אז, פאנק והיפ הופ

NEW PORT ARENARED NOTE CLUB

כניסה חופשיתלוח מופעים הרכבים צעירים
מקום

מלון הפסטיבל 

ג'אם 

יום שני 27.8
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ג'אם סיום של סדנאות צעירים

כיתת אמן שם טוב לוי

 Donny McCaslin כיתת אמן

RSJF Duo מפגש מוזיקלי בין שני אמנים
Raul Midón כיתת אמן

RSJF Duo מפגש מוזיקלי בין שני אמנים
Johnathan Blake כיתת אמן 

RSJF Duo מפגש מוזיקלי בין שני אמנים

מחזיקי פסים זכאים לכניסה חינם (על בסיס מקום פנוי) לכל כיתות האמן, בהתאם לתאריך הנקוב בכרטיס | מפגשי הדואו מיועדים לאורחי מלון הפסטיבל ולבעלי PASS פלטינה בלבד, ללא עלות, על בסיס מקום פנוי. 
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