יולי 2017

תמוז תשע"ז

המרכז למוסיקה קשת אילון ,מזמין את הקהל הרחב לסמינר
של מופעי מוסיקה קלאסית מכל העולם.
אירוע המוסיקה המרכזי חוזר גם השנה ובגדול...
עשרות נגני כלי קשת מרחבי העולם שיתארחו במרכז למוסיקה קשת אילון ,ישובו
ויהפכו את קיבוץ אילון למרכז מוסיקה צעיר ,תוסס ומסקרן כל הפעילויות פתוחות
לקהל הרחב!!
במסגרת סמינר הקיץ ניתן יהיה להגיע ולצפות בשיעורים אישיים ,כיתות אמן,
וקונצרטים איכותיים.
כל השיעורים ,הפעילויות ,והחזרות פתוחים לקהל ללא תשלום  ,למעט
הקונצרטים באולם בר אוריין.
הפעילויות יחלו ביום שני ה  24.7.17עד ה( 8.8.17כולל).
להורדת תכניית המופעים לחצו כאן
או התקשרו למספר077-9964447 :

קונצרטים חינמיים לכל המשפחה בקונכייה האקוסטית תחת
כיפת השמיים!

בסגנון לטיני ועוד..

"מוסיקה בחיוך"

קונצרט "טרום פתיחה"
מופע קלאסי של כל
הלהיטים הלטיניים
העכשוויים.

משתתפי הקורס בליווי
האומנים איסקנדר
וודג'אגה ,וג'ורדנו
פראנצ'טי.

יצירות המבוססות על
מוסיקה עממית מארצות
המוצא של משתתפי הקורס.

יום שני ,ה ,24.7בקונכייה
האקוסטית

יום שבת ,ה 29.7בקונכייה
האקוסטית

יום ראשון ,ה ,6.8בקונכייה
האקוסטית.

ללא תשלום

להזמנת
כרטיסים

ללא תשלום

להזמנת
כרטיסים

מיתרים מסביב
לעולם

ללא תשלום

להזמנת
כרטיסים

קונצרטים מומלצים במיוחד
קונצרט חגיגי לפתיחת קורס הקיץ
בהשתתפות הפסנתרן איתמר גולן ,השב לקשת אילון לאחר
שנים רבות ועוד אומנים מוכשרים.
יום שלישי ה 25.7באולם בר-אוריין.
מחיר  70ש"ח.
להזמנת
כרטיסים

קונצרט ברוח רומנטית
יצירות קלאסיות מרגשות מהתקופה הרומנטית.
יום רביעי ,ה 2.8אולם בר אוריין
מחיר  70ש"ח
להזמנת
כרטיסים

לחוות את עולם הנגנים ,צפייה בשיעורים וכיתות אומן

שיעורים אישיים

כיתות אמן

חזרות להופעות

לבאי הסמינר תתאפשר
כניסה לשיעורים אישיים
הניתנים לסטודנטים ע"י
חברי סגל קשת אילון.
השיעורים פתוחים לקהל.

צפייה בנגן המגיע לכיתת
אמן ומקבל הדרכה
מוסיקלית מאחד המורים
הבכירים.
פתוח לקהל ללא תשלום.

חזרות לקונצרטים של
הרכבים קאמריים,
בהשתתפות חברי סגל
ותלמידים,
פתוח לקהל הרחב.

ואם אתם כבר בסביבה

מסלול טיול :מערת קשת-פארק
אדמית
מרחק של עשר דקות נסיעה מקיבוץ אילון
ואתם בפארק אדמית היפהפה ,שבתחומו
גם אתר טבעי המזוהה כל כך עם תמונת
הנוף של האזור :מערת הקשת.
ללא תשלום

למידע נוסף

מסעדת חמדת הגליל
חמדת הגליל היא מסעדה כורדית המציעה
מאכלים ביתיים אותנטיים .עם הגיעכם
יוזרמו אל השולחן שמונה סוגי סלטים ,חלקם
סלטים מרוקאים ולצידם לחם כורדי או
פיתות .בהמשך תוכלו ליהנות ממיטב מטעמי
המטבח הכורדי.
לרכישה

