
לוח ההופעות

PORT ARENARED NOTE

כניסה חופשיתלוח מופעים הרכבים צעירים
יום שני 26.8

10:00-12:00

19:00

24:30

יום שלישי 27.8 יום ראשון 25.8שעה

25.8 | ראשון

26.8 | שני

26.8 | שני

26.8 | שני

27.8 | שלישי

27.8 | שלישי

27.8 | שלישי

27.8 | שלישי

00:30

11:00

14:30

00:30

11:00

13:00

14:30

00:30

ג'אם

חצי גמר–תחרות הסקסופון הבינלאומית ע"ש מייקל ברקר

Duo-מפגשי ה

ג'אם 

כיתות אמן יוני רכטר

כיתת אמן עומר קליין 

Duo-מפגשי ה

ג'אם

Ari Hoenig Marquis Hill
Blacktet's performance

Donny McCaslin
הג'אזיסט שהוביל את מורשתוהמתופף הניו-יורקי עם הניגון שבלב

של דיוויד בואי  שגריר הגרוב משיקגו

00:45 22:30 21:00

Buika
קולה של חירות נשית

לא סטנדרטים משיקים אלבום
אלון אולארצ'יק, שלמה גרוניך, 
רונה קינן, יוני רכטר ושלומי שבן

21:4523:30

Avishai Cohen
‘Arvoles’ אורחים מיוחדים:

שם טוב לוי ואבי ליבוביץ'

19:45
מופע
מופע השקהפותח

חגיגי

22:00 19:3023:30

Michael Brecker
International Saxophone Competition

Ron Carter, Al Foster
Eli Degibri

Diego El Cigala 
Lágrimas Negras Duo

הרומנטיקן ממדריד שהגדיר
את הפלמנקו מחדש 

המשולש הנצחי 
מופע הגמר של תחרות הסקסופון

הבינלאומית ע"ש מייקל ברקר

Speciale
הפקת
00:45מקור 23:15 20:30

Roy Hargrove Tribute"חוה שרה ושלומי מנגן" Richard Manetti
Quartet מופע של חוה אלברשטיין

מחווה צרפתית לג'אנגו ריינהארדטושלומי שבן

מסע בחייו של גדול
חצוצרני הדור

הפקת
מקור

23:00 20:45

Enrico RavaDanny Rosenefeld
Octet

52nd Street-מסע לילי במורד ה
חגיגת ג'אז איטלקית בת 80 שנה

21:45 19:3023:30

Kenny GarrettAmadou & Mariam PIANO KNIGHTS
יונתן אבישי, עומרי מור, עומר קליין

ותום אורן
אקסטזה אפריקאית חוצת יבשותהסקסופוניסט שמרקיד את הנשמה

מסיבת
סיום

הפקת
מקור

 MONDAY | 26.8 | שני

 SUNDAY | 25.8 | ראשון

TUESDAY | 27.8 | שלישי

 MONDAY | 26.8 | שני

 SUNDAY | 25.8 | ראשון

TUESDAY | 27.8 | שלישי

רחבה ציבורית 

ג'אם

מלון נפטון

רחבה ציבורית 

ג'אם

מלון נפטון

רחבה ציבורית 

ג'אם

Jazz & More

ישודר בלייב

ישודר בלייב

ישודר בלייב

ישודר בלייב

ישודר בלייב

פאב המאנקיס

פאב המאנקיס

תיאטרון ישרוטל

פאב המאנקיס

פאב המאנקיס

פאב המאנקיס

פאב המאנקיס

פאב המאנקיס


