
מופע פתיחת הפסטיבל: 

 11.1.17 בארבי ת"א 
40 הופעות

20 מועדונים
ם י מ י  4

Alvin youngblood hArt
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 דבר הפסטיבל
אקשה להאמין אבל אנחנו כבר בפסטיבל הבלוז הרביעי שלנו. בטווח של חצי שנה קורה המון בבלוז - אמנים מו

ציאים אלבומים חדשים, הצעות להפקות מעניינות מגיעות אלינו, והדבר שאנחנו הכי אוהבים לעשות כשמסתיים 
פסטיבל, הוא להתחיל מיד לעבוד על הפסטיבל הבא - מהדורה חשמלית אנרגטית בקיץ, מהדורה אקוסטית 

 מחממת בחורף.

פסטיבל הבלוז של ת”א כבר עשה לעצמו שם מעבר לים, ועל כן בחורף הזה משרד התיירות של מיסיסיפי משתף 
איתנו פעולה, ועוזר לנו להגריל כרטיס טיסה לפסטיבל הכי שווה במיסיסיפי! אחד או אחת מכם יזכו להיות שם - 
כל שאתם נדרשים לעשות הוא להגיע למופע הפותח של הפסטיבל שלנו: אלווין יאנגבלד הארט בבארבי, ב-11.1, 

פרטים נוספים באתר ובפייסבוק הפסטיבל. ההופעה הזו היא פרי של שיתוף פעולה משמח במיוחד עם חברת 
.2B Vibes ההפקות

הפסטיבל מתקיים במתכונת שכולנו כבר מכירים ואוהבים - 40 הופעות, 4 ימים, 20 מועדונים וברים ברחבי תל 
אביב-יפו. הפעם הוספנו שני אירועים נוצצים בסינמטק תל אביב, כי בפסטיבל בלוז ראוי שיהיו גם סרטים על בלוז.

 
התכנייה שאתם אוחזים בה כעת מחולקת חינם בכל הארץ ב-15,000 עותקים. בפסטיבל האחרון נכחו 
10,000 אישה ואיש - הסצנה שלנו הולכת ומתרחבת ומספר האנשים שחוגגים את הבלוז גדל כל הזמן.

בפסטיבל האחרון, כשהגעתי להופעה של באדי גאי, פגשתי מישהו בכניסה והוא אמר לי: “חג שמח!” חשבתי שהוא 
התבלבל. כשלא הפסקתי לקבל ברכות דומות לכל אורך הערב, הבנתי. כמה מרגש לראות שאני לא היחידה שחשה 

את אווירת החג החמה והמשפחתית בפסטיבלים הללו. כמה שזה מדבק. 

סמנו בתכנייה את ההופעות האהובות עליכם, סמנו לפחות הופעה אחת של מישהו שטרם שמעתם. צאו מהבית, 
הצטרפו אלינו ובואו.

חג בלוז שמח לכולנו ונתראה בקרוב!

kvish61@gmail.com ,ימית הגר, מפיקת הפסטיבל

tlvbluesfest.com :אתר הפסטיבל

eladelharardesign.com עיצוב גרפי: אלעד אלחרר

אוזן בר
 |  רח‘ קינג ג‘ורג‘ 48

פסטיבל הבלוז
של תל אביב  14.1.17

  גיטרה
  מתנה!

 אל תחמיצו את ההזדמנות לזכות בגיטרת
!בלוז משובחת וגם להנות ממוסיקה מעולה

!

ווילד גיטרס - היבואנית הבלעדית של מותגי היוקרה

  

 ועוד מותגים מובילים בעולם הגיטרות תגריל במהלך

                ההופעה של ענק הבלוז לייזר לויד, גיטרת

מדליקה כולל נרתיק מקורי בין באי המופע

Music Man, MESA/Boogie, PRS Guitars

PRS SE

ווילד גיטרס | אולם התצוגה: אוסישקין 50 רמת השרון | טל' 03-5473613

 www.wildguitars.co.il/ | facebook.com/wildguitars

המותגים הרשמיים
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כולל
מגבר

 SOUNDSATION גיטרה חשמלית

�795 

ROCKER-100S דגם

   SOPRAN גיטרה קלאסית
LC 15 MATTE דגם

גודל
מלא 4/4

� 184

 SOPRAN יוקללה
U140BRN דגם

דגם
2016

�135

�10

   YAMAHA פסנתר חשמלי נייח
YDP-143 ARIUS דגם

� 4,590

כולל
כסא מקורי

   YAMAHA אורגנית
PSR-F50 דגם

מגוון עצום של אביזרים נלווים
לגיטרות, תופים, קלידים, סאונד, כלי נשיפה וכו'

החל מ -

�499

��
קוצ'ינטהקלידים

www.kuchinate.com

קולקטיב נשים מבקשות מקלט 
אפריקאיות שהוקם ב-2011 

ושינה את חייהן של נשים רבות. 
הנשים הללו יוצרות מוצרי נוי 

יפהפיים וידידותיים לסביבה אשר 
נמכרים בדרום תל-אביב פעמיים 

בשבוע.
הר ציון 104, קומה ראשונה, תל-אביב 

03-5324542
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“אנשי הדלת האחורית” - אירועי בלוז 
בסינמטק ת”א - פסטיבל הבלוז

יום שישי ה-13, השטן ואני | שרון קנטור
יום שישי 13.1, 22:00

ב-1931, מוזיקאי בינוני למדי בשם רוברט ג'ונסון, נעלם. ב-1933 הוא חזר הביתה עם כשרון שלא ברא השטן. או 
שאולי כן? האמונה במכירת הנשמה לשטן בתמורה לכוחות מוזיקליים מופלאים מזוהה בתרבות הפופולרית יותר 

מכל עם הבלוז, עם נגינת הגיטרה ועם סיפורו של רוברט ג'ונסון; הבלוז סבל רבות מיחסי ציבור רעים שקישרו 
אותו למיתוס הנוצרי המפוקפק, לחילול הקודש ולעבודה זרה. על הרפתקאותיו של השטן מפאוסט הגרמני 

הצונן ועד שורשי הדרום הלוהט.

הקרנת פרקים מהסדרה “Moonshine and Mojo Hands” – הדוקו ריאליטי בלוז הראשון! בסדרה יוצאים רוג’ר 
סטולי וג’ף קונקל במסע לאורכה ולרוחבה של מיסיסיפי בחיפוש אחר מוזיקאים נשכחים, ג’וק ג’וינטס אפלוליים, 

מסיבות בית מחתרתיות, סול-פוד, קמעות והרבה בלוז משובח. 

מידע אודות הסדרה: שפה: אנגלית. תרגום: אנגלית. אורך: 5 פרקים של 20 דק’, סה”כ 100 דק’. סוגה: דוקו-
ריאליטי. ארה”ב, 2016. בהשתתפות אמני הבלוז: ג’יימס “סופרצ’יקן” ג’ונסון, ליאו באד וולש, רוברט בילבו ווקר, 

 .Broke and Hungry Records ,טרי הרמוניקה בין ועוד. במאים: ג’ף קונקל ורוג’ר סטולי

ממיסיסיפי לדטרויט | עידן אלתרמן
יום שבת 14.1, 20:00

עידן אלתרמן בהרצאה על איך אבני היסוד של הבלוז התגלגלו למוזיקה של מוטאון, ועיצבו את הסאונד של 
המוזיקה השחורה מאז ועד היום.  

הקרנת הסרט “האחים בלוז” – הקומדיה שהפכה לסרט פולחן עם פסקול חד-פעמי בהחלט. 

מידע אודות הסרט: שפה: אנגלית. תרגום: עברית. אורך: 133 דק’, ארה”ב, 1980. בהשתתפות: ג’ון בלושי, דן 
אקלרויד, ריי צ’ארלס, ג’יימס בראון, קאב קאלוויי, ארית’ה פרנקלין. 
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פסטיבל הבלוז ו"ליטל סיסטר"
Crossroads-מטיסים אתכם ל

הגרלת כרטיס טיסה ל – Juke Joint Festival, פסטיבל הבלוז הכי שווה באמריקה
 B&G Guitars

כשאנשים שומעים ש- B&G Handmade Guitars ממוקמים בישראל, 
הם בדרך כלל מרימים גבה. זה לא המקום הראשון שחושבים עליו 

כשחושבים על בלוז וגיטרות. אבל כאן בתל אביב, B&G בונים את אחת 
הגיטרות המסעירות ביותר היום, ה- Little Sister. עם שורשים 

בקרוסרואדז המפורסם במיסיסיפי, הליטל סיסטר מציתה את הדמיון 
ומחזירה נגנים בכל העולם חזרה ל-1930, חזרה לשורשים.

איך משתתפים בהגרלה? 
מגיעים למופע הפותח של פסטיבל הבלוז -  Alvin Youngblood Hart ב-11.1 בבארבי 

כותבים את השם שלכם על פתק ומכניסים לצנצנת הגדולה בכניסה 
לקראת סוף ההופעה יוכרז הזוכה!

הפרסים 
מקום ראשון - טיסה למיסיסיפי + כרטיס כניסה לפסטיבל 

Juke Joint Festival בקלרקסדייל, מיסיסיפי 
מקום שני - כניסה שנתית זוגית לכל הופעות החו"ל 

Nobody's Fault Productions של חברת

 Visit Mississippi
Visit Mississippi היא מחלקה של רשויות הפיתוח של מדינת מיסיסיפי, אשר הוקמה 
כדי לעודד כלכלה חזקה וקהילה תוססת במדינה. חדשנות, כישרון ומשאבים מקומיים 

מאפשרים לה להמשיך ולשפר את חיי האזרחים במיסיסיפי. Visit Mississippi היא 
מקור המידע הרשמי והטוב ביותר לתיירות ומסעות במדינה. 

Nobody’s Fault
P r o duct i o ns
Bringing the blues to Israel

עונת 
המנויים
2016/2017
בתיאטרון 

גשר

לרכישת מנוי:
gesher-theatre.co.il | 03-5157000

בקרו 
אותנו ב-
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לוח הופעות 

יום חמישי 12.1

יום רביעי 11.1
*השעות המצוינות הן שעות פתיחת דלתות

יום שישי 13.1

אלווין יאנגבלד הארט - הופעה אחת בישראל
הגיטריסט הפנומנלי מגיע לפתוח את פסטיבל הבלוז

20.30
בארבי, קיבוץ גלויות 52

רונן גרין
הופעת סולו-לופר

20.00
צוזאמן, לילנבלום 25

Elephant Juice
אביב טל ועמנואל שריד

20.00 כניסה חופשית
פאב עמירם, התערוכה 8

גיא אטיאס והקלפטומנים
20.00

בר גיורא, רחוב בר גיורא 4

רדיו אינשאללה
תומש ויאיר יונה בבכורה למופע 

החדש 
20.30

מרכז ענב לתרבות 

דויד פרץ
ארץ שלא שם - הופעת להקה

20.30
בית ליבא, רחוב מגדל 1

ד"ר בלוז ודני בוי
כשג'ונסון פגש את דייוויס

20:30 כניסה חופשית
דנסינג קאמל, התעשייה 12

איתי פרל
בלוז ושירים משומשים

20.30
קפה ביאליק, רחוב ביאליק 2 

השועלים
21.00

הקופסה, קהילת סלוניקי 7

Electric Blue
21:00 כניסה חופשית

קונטיינר, נמל יפו

ניר מהלמן
פולק עברי

22.00
צוזאמן, לילנבלום 25

גמזו בלוז בנד
בלוז ופולק בהשראת המקורות

22:00 כניסה חופשית
מייקס פלייס הטיילת, הרברט 

סמואל 86

רותם בר אור
שר בוב דילן

22.30
אוזןבר, המלך ג'ורג' 48

Sheba and Solomon
אריאל הורוביץ ותמרדה

22.30
לבונטין 7

איתמר בק
הופעת סלון אינטימית, בלי הגברה

12.30
"עץבעיר" - קהילה אקולוגית, 

ביאליק 25

יואל שמש
סווינג מחאה ובלוז עברי

14.00
הודנא בר, אברבנאל 13

דבורה בנאסולי
Woman Sings the Blues

14:30 כניסה חופשית
פר דרייר, בת עמי 7

Eli and the Chocolate Factory
Blues for Louis

15:00
האזור, הרכב 13

 New Orleans Function Jazz
Band

21:00 כניסה חופשית
קונטיינר, נמל יפו

יום שישי ה-13 - המוזיקה של 
השטן

ירון בן-עמי, נועה בראל גולן 
וגיא דגן

21.30
לבונטין 7

עודד ויס והפריפריה
21.30

צוזאמן, לילנבלום 25

Deep Down South ft. SOBO
הופעת חו"ל - כניסה חופשית

22.30
מייקס פלייס הטיילת, הרברט 

סמואל 86

המוטיז
הונקי-טונק ירושלמי

22.30
בר גיורא, רחוב בר גיורא 5

רדיו אינשאללה. צילום: אופיר אייברותם בר אור. צילום: יובל אראל

Gaya's Photos :צילום: חן וגשליואל שמש. צילום .Eli and the Chocolate Factory

Muperphoto :דבורה בנאסולי. צילום

דויד פרץ. צילום: דני מכליסThe Blues Rebels. צילום: אורי ישי
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יום שבת 14.1
שמואל זלצר

הופעת להקה - רכבת ה'שנחאי 
בלוז'
14.00

הודנא-בר, אברבנאל 13

Blue Moon
17.00, כניסה חופשית

מייקס פלייס הטיילת, הרברט 
סמואל 86

יאיר דלאל ומיקי שביב
בגדאד-ממפיס בלוז

20.30
אוזןבר, המלך ג'ורג' 48

The Chuckberries
20.00

בר גיורא, רחוב בר גיורא 4

Jumbar
20.00

צוזאמן, לילנבלום 25

The Paz Band
סט אקוסטי מיוחד לפסטיבל 

ואחריו הופעת להקה
20.30

בארבי, קיבוץ גלויות 52

The Blues Rebels
אורחת - ליבי הארט

21.00
אברקסס, לילנבלום 40

The Heeby Gee Bees
21.00, כניסה חופשית

קונטיינר, נמל יפו

האחיות לוז
21.00

בסקולה, הרכבת 72

סגול 59 והארץ המובטחת
פרויקט הגרייטפול דד בעברית

21.30
קפה ביאליק, רחוב ביאליק 2

בנג'י קרשטיין והלהקה
מחווה ללוני ג'ונסון

22.00 כניסה חופשית
מייקס פלייס הטיילת, הרברט סמואל 86

איל מיטלמן
22.00

צוזאמן, לילנבלום 25

דן תורן
סקסי בלוז

22.30
לבונטין 7

Son of a Preacher
22.30

בר גיורא, רחוב בר גיורא 4

לייזר לויד
הופעת להקה אקוסטית + 

הגרלת גיטרה חשמלית בקהל
22.30

אוזןבר, המלך ג'ורג' 48

The Paz Band צילום: יואב גרטנר

 !Yes Ma'am צילום: אביעד פוקס  

האחיות לוז. צילום: חן וגשל. עיצוב: שירה ז. כרמל
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הפקות מיוחדות לפסטיבל הבלוז 
של תל אביב - 

מהדורת חורף אקוסטית

Alvin Youngblood Heart - LIVE at the Barby
יום רביעי | 11.1 | 20:30 | בארבי תל אביב

אלווין יאנגבלד הארט הוא גיטריסט פנומנלי, נגן מנדולינה ובנג’ו וזמר, אשר מביא 
.לקדמת הבמה את הבלוז הכפרי של דרום ארצות הברית יאנגבלד, מהשורה הראא
אשונה של מוזיקאי הבלוז כיום, יגיע לארץ להופעה אחת בבארבי ויפתח את פסטי

בל הבלוז הרביעי של תל אביב.  
בחיא ממיסיסיפי  שהיגרה  למשפחה  קליפורניה  באוקלנד,   1962 ב נולד  -יאנגבלד 

פוש אחר עתיד טוב יותר. הוא ספג בילדותו ובשנות התבגרותו את הבלוז הכפרי 
ממיסיסיפי מבית מדרשם של לדבלי וצ’ארלי פאטון, לצד השפעות עכשוויות יותר 
כמו לד זפלין וג’ימי הנדריקס. ההשפעות הללו עיצבו את נגינת הגיטרה הכוחנית 

והמיומנת שלו, וכשאלו משולבים עם קולו העמוק והמתגלגל, התוצאה ממכרת. 
בארצות  שווה  הכי  בלוז  לפסטיבל  טיסה  כרטיס  יוגרל  להופעה  המגיעים  בין 

הברית - Juke Joint Festival, שיתקיים בחודש אפריל 2017 בקלרקסדייל, 
מיסיסיפי. 

 Deep Down South Duo
יום שישי | 12.1 | מייקס פלייס הטיילת | 22:00

 “Deep  Down הדואו  את  מרכיבים  מסינג  מרטין  והגיטריסט  קופלנד  גרג  הזמר 
South”. הם מגיעים אלינו עם אהבה יוקדת למוזיקה וחומרים מקוריים השואבים 

אהשראה משדות הנפט של טקסס, בואכה הביצות של לואיזיאנה והשדות של מי
.Mike’s Place ,סיסיפי. ההופעה בהפקת אסף גנצמן

 .SOBO השניים ינגנו סט אקוסטי, ולאחר מכן הופעת להקה מלאה בליווי
הכניסה חופשית!

האחיות לוז
יום שבת | 14.1 | בסקולה | 21:00

האחיות לוז הן תופעה ייחודית בסצנת המוזיקה הישראלית, שהצליחה להדביק 
אקהל גדול ומגוון בקדחת הסווינג ולנענע אלפי ישבנים במהלך השנתיים האחרו

נות. ההרמוניה הקולית המוקפדת, אשר נולדה בהשראת שלישיות האחיות משנות 
ה-30 בארה”ב ומלווה בהרכב נגנים תקופתי, מעניקים לקהל מסע קצר בזמן אל 
ניו-אורלינס של המאה הקודמת, מבלי לוותר על תוכן השירים ומשמעותם, ומביאים 

לקדמת הבמה קול נשי חזק.
על העיבודים, הניהול האמנותי והשירים המקוריים הכלולים במופע אמונות שלוש 

האחיות.

רדיו אינשאללה - תומש ויאיר יונה
יום חמישי | 12.1 | מרכז ענב | 20:30

יונה. יאיר  והמוזיקאי  )תומש(  שרון  תומר  השחקן-זמר  של  חדש  מוזיקלי-קומי  מופע  הוא  אינשאללה   רדיו 
המופע מציג רצף שירים מוכרים משנות החמישים של מרדכי זעירא ועד שרית חדד של ימינו, לצד שירים לועזיים 
מתורגמים לעברית. כל השירים נוגעים בישראליות או יותר נכון - בבלוז הישראלי. בלוז אינו רק מוזיקה, בלוז 
הוא מצב תודעתי, וככזה, הוא שזור בתוך ה- DNA של תודעתנו והוא מחבר בין מצדה, שחרור הכותל וחוף גורדון 

בשישי בצהריים בשיא החום.
על הבמה: תומר שרון – שירה, משחק ואלתור | יאיר יונה – גיטרה, ניהול מוזיקלי, עיבודים | גלעד דוברצקי – כלי 

הקשה וחיוכים | שי חזן – קונטרבס ושקט נפשי

יאיר דלאל ומיקי שביב - בגדאד-ממפיס בלוז
יום שבת | 14.1 | אוזןבר | 20:00

בגדאד-ממפיס בלוז הוא מופע שמקורו בחיבור המתיך את הבלוז המוקדם והמוזיקה היהודית-ערבית. אהבתם 
נוודים ישראלים, כל אחד חוקר את  המשותפת של יאיר ומיקי לבלוז המערבי היא שאפשרה את המפגש. שני 
שורשי הסגנון אשר מתוכו צמח, עד לרגע בו חברו מוזיקלית והבינו כי השילוב בין שני הקצוות מרגיש ונשמע 

טבעי להפליא.
בהופעה מיוחדת יארחו השניים את דור ההמשך - בנותיהם שני ויסמין.

יואל שמש - סווינג מחאה ובלוז עברי
יום שישי | 13.1 | הודנא בר | 14:00

יואל שמש, פסנתרן להקת הסווינג The Betty Bears ממשיך להביא בלוז בעברית. שנון, מרענן והפעם בהפקה 
OSOG( על קרש כביסה ואביתר חרמש )The Betty Bears( בקוא )מיוחדת לפסטיבל הבלוז יחד עם גיא פליישר 

נטרבס.
עם טקסטים מלאי הומור, וירטואוזיות פסנתרנית, ומסרי מחאה ישירים ולא מתנצלים, יואל מביא את ניו אורלינס 
לממד הישראלי. השירים שלו הם בהשראת כל מה שאפשר לעשות עם שתי ידיים ופסנתר אחד, מוזיקה ציורית 

שמקבלת פרשנות עברית מפתיעה וכובשת.

דני רובס – ביטלס בלוז
יום שבת | 14.1 | צוותא 1 | 21:30

והסיפורים  כך,  כל  והאהובים  המופלאים  השירים  את   החוגג  מיוחד  במופע  נעוריו  אהבת  אל  חוזר  רובס  דני 
המיוחדים שמאחורי השירים ומאחורי הלהקה. בכל מקום הקפידו הביטלס להדגיש ששורשי המוסיקה שלהם הם 
מהבלוז וצאצאו השמח, הרוקנ׳רול. המופע הוא מסע אקוסטי בין הצלילים, המילים וההשפעות האלה בשירים 
של לנון, מקרטני והריסון. הוא כולל כמה מהלהיטים הגדולים ביותר, והרבה סיפורים פיקנטיים משעשעים ואישיים 
מאחורי תופעת המוסיקה המופלאה ביותר מאז ומעולם. והכל – בסגנון האישי והמיוחד של דני רובס והגיטרה שלו 
)שמכירה את שירי הביטלס לא פחות טוב ממנו…(, ובליווי עמית יורגנסון בבס ובגיטרה. אורחים: יונתן ורועי קגן. 

לייזר לויד – הופעת להקה אקוסטית והגרלת גיטרה חשמלית
יום שבת | 14.1 | אוזןבר | 22:30

הופעת בלוז אקוסטי מיוחדת לפסטיבל הבלוז, והגרלה של גיטרה חשמלית בחסות Wild Guitars בין המגיעים 
להופעה!

אלייזר לויד הוא סינגר-סונגרייטר ווירטואוז גיטרה, יליד ניו יורק שגדל על ברכי תקליטי בלוז… הוא משלב בהצל
חה בלוז, גוספל, גרוב ומטאל, עם מוזיקה יהודיח וניגונים חסידיים. הוא יופיע בפסטיבל הבלוז עם ההרכב שלו, 

בהופעה ייחודית של בלוז אקוסטי.
בין המגיעים להופעה תוגרל גיטרה בחסות Wild Guitars, מדגם PRS SE Standard 245, כולל קייס מרופד מקורי.

Candise Kola :אלווין הארט. צילום

 Deep Down South Duo

*השעות המצוינות הן שעות פתיחת דלתות

>>
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Eli and the Chocolate Factory – Blues for Louis
יום שישי | 13.1 | האזור | 15:00

הרכב הג’ז המסורתי האותנטי ביותר בישראל מביא אל הבמה את הבלוז של לואי ארמסטרונג, האיש שעיצב את 
המוזיקה של המאה העשרים כשחיבר בין המסורת האפרו-אמריקאית של הבלוז לבין החצוצרה. להיטיו הגדולים 
של ארמסטרונג משכיחים מהקהל הרחב את תרומתו האדירה לבלוז, כמסורת וכאמנות. את המסורת הזו אפשר 

לשמוע גם בראשית דרכו בשיקאגו, כמלווה של זמרות בלוז קלאסיות כמו בסי סמית’, וגם בשירי האהבה שלו. 
עם שישה נגנים על הבמה, ההרכב נאמן לצבע של הג’ז של ניו-אורלינס ושיקגו של שנות העשרים והשלושים:

סווינג, דיקסילנד, ספיריצ’ואלס מניו אורלינס וכמובן בלוז ישן וטוב.
על הבמה: אלי פרמינגר - חצוצרה | אמנון בן ארצי - טרומבון | ג’ס קורן - סקסופון | אילן סמילן - בנג’ו | טל קוהן 

- בס | רני בירנבאום - תופים | יעל קראוס – שירה

דן תורן – סקסי בלוז
יום שבת | 14.1 | לבונטין 7 | 22:30

את מי את אוהבת - מופע מיוחד לפסטיבל הבלוז. 
הבלוז והחושניות מעורבבים ברבים משיריו של דן תורן... לכבוד פסטיבל הבלוז, הוא יעלה איתם לבמה בעיבודים 

חדשים שיצאו תחת ידיו האמונות של הגיטריסט עופר קורן והפתעות נוספות.
עם דן תורן על הבמה: עופר קורן - גיטרה והפקה מוזיקלית | אלעד כהן בונן - כלי הקשה

יצירה באלבום אוסף כפול. לאורך השנים כתב, הלחין, הפיק ושיתף  דן תורן ציין בקיץ האחרון שלושים שנות 
פעולה עם רשימה מפוארת של אמנים מובילים במקביל ליצירה האישית שלו ולהשתתפותו בפרויקטים מוזיקליים 

רבים.

The Paz Band
יום שבת | 14.1 | בארבי | 20:30

The Paz Band הוא הרכב רוק ייחודי אשר פרץ בשנה האחרונה את דרכו לתודעה בארץ ובחו״ל, כאשר החומרים 
אותם הם מבצעים נעים בטבעיות על-פני קשת רחבה של השפעות מעולם הרוק, הבלוז והסול. הלהקה הוקמה 
בשנת 2014, כשהסולנית והיוצרת בעלת הקול הנדיר גל דה-פז ושותפה הוותיק מוטי לייבל )גיטרה(, חברו לרז 
)קלידים(. הלהקה מופיעה במרץ מצפון עד דרום, על  ויובל ברוסילובסקי  )תופים(  )בס(, אור כחלון  בליצבלאו 

במות קטנות כגדולות ומבססת את מעמדה כאחד ההרכבים הפעילים ביותר בסצנת הרוק הישראלית.
ההופעה בבארבי תפתח בסט אקוסטי מיוחד לפסטיבל הבלוז של ת”א.

!Yes Ma’am
יום שבת | 14.1 | תיאטרון תמונע | 21:00

להקת יס מא’ם! להקה נשית המתמחה בביצוע להיטי שנות ה-50 וה-60, משיקה מופע חדש על טהרת הבלוז 
ארת’ה  ביטלס,   - וצבעוניים  חיים  בביצועים  נוסטלגיים  לתחייה שלאגרים  מקימות  המוזיקאיות  והרוקנרול. שש 

פרנקלין, אלביס, החלונות הגבוהים, להקת הנח”ל ועוד. הצטרפו למסע בזמן לשנים העליזות של הבלוז והרוק.
ארינה שוגל - בס וקולות | מיטל הוכמן - שירה ואקוסטית | נעה סגל - תופים וקולות | רוני מרקביץ’ - גיטרה חש

מלית וקולות | דנה אילון - קלידים וקולות | קרן קורקוס - שירה

ועוד רבים נוספים: סגול 59 והארץ המובטחת - פרוייקט הגרייטפול דד בעברית, דויד פרץ בהופעת להקה, איתי 
פרל, Electric Blue, ההיביג’יביז, New Orleans Function Jazz Band, הבלוז רבלס מארחים את ליבי הארט, 

אריאל הורוביץ ותמרדה, בנג’י קרשטיין במחווה ללוני ג’ונסון ועוד...
www.tlvbluesfest.com >> כל הפרטים באתר פסטיבל הבלוז של תל אביב

הרשמו לניוזלטר בלוז שלנו ותהיו 
הראשונים לדעת על הופעות חו"ל, 

הגרלות כרטיסים והפתעות!
הרשמה באתר הפסטיבל>>

www.tlvbluesfest.com 
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www.habsor.co.il - פרטים באתר
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חגיגת טבע לכל המשפחה

26.1-25.2.2017

ספר מותג

ayala@eylath.com   052-3751606   אילה אילת

אם אתם עושים את צעדיכם הראשונים בביצת המוזיקה 
המקומית שלנו וזקוקים ליד מכוונת, אנחנו פה כדי לעשות 

סדר בבלגן.
 

חברת Nobody’s Fault Productions הוקמה על ידי ימית 
הגר לפני 4 שנים, ומתמחה בעבודה קשה בשתי ידיים, 

כשהכל נעשה "אין האוס" - הפקה, 
יחסי ציבור, השקות אלבומים ואנחנו אפילו לייבל! 

 
בואו לפגישות ייעוץ למוזיקאיות ומוזיקאים מתחילים, 

במינון שמתאים לכם ובמחירים ידידותיים. 

Nobody’s Fault
P r o duct i o ns
Bringing the blues to Israel

N E E D  H E L P ?

f – Nobody’s Fault Productions
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054-2195133
yamit@nobodysfaultproductions.com
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YoungblOOd
Alvin
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המופע הפותח של פסטיבל הבלוז

כרטיס טיסה למיסיסיפי
יוגרל בקהל במהלך ההופעה!

barby.co.il בארבי תל אביב  Nobody’s Fault
P r o duct i o ns
Bringing the blues to Israel


