Music Makers  היו גם אתםBe a Music Maker
הצטרפו אלינו לחמישה ימים מרגשים
 בישראלMusic Makers בפסטיבל
2019  בינואר3 – 2018  בדצמבר30

join us for five exclusive days
at the Music Makers Festival in Israel
December 30, 2018 - January 3, 2019

 הוא חגיגה מוזיקלית על הבמהMusic Makers פסטיבל
.ומאחורי הקלעים

The Music Makers Festival is a musical celebration on and
off stage. Through a carefully curated series of concerts
we will provide a substantial and deeply meaningful arts
experience that is at once entertaining, life affirming,
inspirational, and approachable.

 הגליל המערבי,בחסות קשת אילון

מוסיקאים ידועים מכל רחבי העולם יגיעו לישראל
.כדי לנגן יצירות קאמריות נבחרות

Hosted by Keshet Eilon, Western Galilee, Israel

The biggest names in the musical world, all great friends,
will come to Israel to share with us passionate performances
of chamber music at the very highest level.

Music Makers  חבילותVIP Packages

 שלושה ימים ושני לילות- "חבילת "בראבו

2019  בינואר1 - 2018  בדצמבר30
,₪ 2,600  או₪ 2,000 מחיר לחבילה
:תלוי במספר האורחים
 ללילה₪ 1,000 לשני אנשים
. ללילה לכל סוויטה₪ 1,300 שמונה אנשים-ולשלושה
:חבילת "בראבו" כוללת
לינה בסוויטות קשת אילון
 מפגש אישי עם הנגנים- על הבמה ומאחורי הקלעים
חגיגת ערב השנה החדשה
:החבילה אינה כוללת
) לאזרחים ותיקים₪ 120( ₪ 150 :קונצרט הפתיחה
ניתן להזמין ארוחות במשרדי קשת אילון
לכל ימי הפסטיבל

לוח זמנים

2018  בדצמבר30 ,ראשון
 > חזרות פתוחות13:00-10:00
 בואו להכיר את האמנים/  > ארוחת צהריים14:30-13:00
 > חזרות פתוחות17:30-15:00
 > ארוחת ערב בקפטריה20:00-18:30
 >	מפגש מוסיקלי על הבמה ומאחורי הקלעים22:30-20:30
באולם בר־אוריין

2018  בדצמבר31 ,שני
 > ארוחת בוקר10:00-08:30
 > חזרות פתוחות13:00-10:00
 > ארוחת צהריים14:30-13:00
 > חזרות פתוחות18:30-15:00
 > ארוחת ערב20:00-18:30
>	קונצרט הפתיחה באולם בר־אוריין
21:00
)(שאלות ותשובות לאחר הקונצרט
> חגיגת השנה החדשה
23:15
2019  בינואר1 ,שלישי
 > ארוחת בוקר11:00-08:30
> עזיבה
11:00

חבילת "וירטואוז" – יומיים עם לינת לילה

2019  בינואר1 – 2018  בדצמבר31
:מחיר כולל לחבילה
,₪ 1,300  או₪ 1,000  מחיר לחבילה:סוויטות קשת אילון
.תלוי במספר האורחים
 ללילה₪ 980 :מלון מטיילים

Bravo VIP package - 3 days / 2 nights
December 30, 2018 - January 1, 2019
Price per package 2,000 NIS or 2,600 NIS
depending on the number of guests:
Two people - 1,000 NIS per night per suite
Three to eight people - 1,300 NIS per night per suite.

Bravo VIP package:
Keshet Eilon suite
onstage/offstage concert/dialog
New Year Celebration
Not included:
Opening Night concert: 150 NIS (120 NIS senior citizens)
Meals can be ordered at Keshet Eilon's offices
throughout the festival

DETAILED SCHEDULE

Sunday, December 30, 2018
10:00-13:00 > Open Rehearsals
13:00-14:30 > Lunch/ “Meet the Artists”
15:00-17:30 > Open Rehearsals
18:30-20:00 > Dinner
20:30-22:30 >	onstage / offstage
in the Concert Hall
Monday, December 31, 2018
08:30-10:00 > Breakfast
10:00-13:00 > Open Rehearsals
13:00-14:30 > Lunch
15:00-18:30 > Open Rehearsals
18:30-20:00 > Dinner
21:00
>	Opening Night at the Bar-Uryan Hall
followed by Q&A
23:15
> New Year celebration
Tuesday, January 1, 2019
08:30-11:00 > Breakfast
11am
> departure

Virtuoso package – 2 days /1 night

December 31, 2018 - January 1, 2019
Price for Virtuoso package:
Keshet Eilon suite: The price per package is 1,000 NIS
or 1,300 NIS, depending on the number of guests
Hotel Metailim 980 NIS

:חבילת "וירטואוז״ כוללת
לינה במלון מטיילים או לינה בסוויטות קשת אילון
חגיגת ערב השנה החדשה
:החבילה אינה כוללת
) לאזרחים ותיקים₪ 120( ₪ 150 :קונצרט הפתיחה
ניתן להזמין ארוחות במשרדי קשת אילון
לכל ימי הפסטיבל

Virtuoso package:
Hotel Metailim or Keshet Eilon suite
New Year Celebration
Not included:
Opening Night concert: 150 NIS (120 NIS senior citizens)
Meals can be ordered at Keshet Eilon's offices
throughout the festival

2018  בדצמבר31 ,שני
 > חזרות פתוחות13:00-10:00
 > ארוחת צהריים14:30-13:00
 > חזרות פתוחות18:30-15:00
 > ארוחת ערב20:00-18:30
>	קונצרט הפתיחה באולם בר־אוריין
21:00
)(שאלות ותשובות לאחר הקונצרט
> חגיגת השנה החדשה
23:15

Monday, December 31, 2018
10:00-13:00 > Open Rehearsals
13:00-14:30 > Lunch
15:00-18:30 > Open Rehearsals
18:30-20:00 > Dinner
21:00
>	Opening Night at the Bar-Uryan Hall
followed by Q&A
23:15
> New Year celebration

לוח זמנים

2019  בינואר1 ,שלישי
 > ארוחת בוקר11:00-08:30
> עזיבה
11:00

DETAILED SCHEDULE

Tuesday, January 1, 2019
08:30-11:00 > Breakfast
11am
> Departure

מתקני האירוח

www.keshetei.org.il ראו
תיאור סוויטות קשת אילון

תפוסה

קשת אילון
 ללילה₪ 1,000 - •לינה לשני אנשים
 ללילה₪ 1,300 - שמונה אנשים-ולשלושה
"מלון "מטיילים
• עד ארבעה אנשים בחדר
ביטול הזמנה
 מהמחיר50%  – בעלות2018  בדצמבר6 • עד
 – ללא החזר כספי2018  בדצמבר7-• מ

₪ 150
₪ 80
*₪ 140
*₪ 130

מחירון ללא חבילות

2018  בדצמבר31 ,קונצרט הפתיחה
חגיגת ערב השנה החדשה לאחר קונצרט הפתיחה
2019  בינואר2 ,קונצרט באלמא
2019  בינואר3 ,קונצרט בתל־אביב

 הנחה לקונצרט לבחירתכם10%*
ברכישת אחת מהחבילות

צרו קשר
המרכז למוסיקה קשת אילון

, קיבוץ אילון,1006 .ד.ת
2284500 הגליל המערבי
04-9806767 | 04-9858191 :טלפון
office@kesheteilon.org.il :דוא"ל

Availability

Please visit the www.keshetei.org.il site or call the office
for suites description at Keshet Eilon

Capacity

Keshet Eilon
•T
 wo people - 1,000 NIS per night per suite;
Three to eight people - 1,300 NIS per night per suite
Hotel Metailim
• For a party of less than 4 people
Cancellation cost
•U
 ntil December 6, 2018 - 50% off the price
•F
 rom December 7, 2018 full price

Price list without VIP packages

December 31st Opening Night concert
New Year Celebration after Opening Night
January 2st Concert at Elma
January 3rd Concert in Tel Aviv

*10% discount for the concert of your choice
with a purchase of a VIP package

Contact Us
Keshet Eilon Music Center

P.O. Box 1006, Kibbutz Eilon
Western Galilee 22845, Israel
Phone: +972-(4)-9858191 | +972-(4)-9806767
Email: office@kesheteilon.org.il

150 NIS
80 NIS
140 NIS*
130 NIS*

