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

Hosted by Keshet Eilon, Western Galilee, Israel

The Music Makers Festival was created with the purpose of 
fostering a greater vision of how the cultural health of the 
society can be profoundly impacted when art becomes an 
essential part of everyone’s life. 
Through a carefully curated series of concerts and outreach 
programs we will provide a substantial and deeply meaningful 
community-based arts experience that is at once entertaining, 
life affirming, inspirational, and approachable. 
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. 

 הצטרפו אלינו לחמישה ימים יוצאי דופן 
בפסטיבל Music Makers בישראל

30 בדצמבר 2018 – 3 בינואר 2019
בחסות קשת אילון, הגליל המערבי

פסטיבל Music Makers נוצר מתוך מטרה לטפח חזון מקיף באשר 
לאופן שבו החוסן התרבותי של החברה עשוי להיות מושפע עמוקות 

כאשר האמנות נעשית לחלק חיוני בחיי כולנו.

באמצעות מקבץ מובחר של סדרות קונצרטים ופרויקטים חינוכיים 
נספק התנסות אמנותית יסודית ורבת־משמעות הנטועה בקהילה, 

שהיא בו־בזמן מהנה, מלאת חיים, מעניקה השראה ונגישה.

 השמות הגדולים ביותר בעולם המוסיקה, שכולם חברים קרובים, 
יבואו לישראל לחלוק עמנו הופעות מרגשות של מוסיקה קאמרית 

ברמה הגבוהה ביותר.

Be a Music MakerMusic Makers היו גם אתם



חבילת "וירטואוז" – 2 ימים / לילה 1
31 בדצמבר 2018 – 1 בינואר 2019

מחיר כולל לחבילה: 
סוויטות קשת אילון: 2,500 ₪ לשהיית לילה אחד

מלון מטיילים: 980 ₪ לשהיית לילה אחד

חבילת "וירטואוז״ כוללת:
לינה במלון מטיילים או

לינה בסוויטות קשת אילון 
חגיגת ערב השנה החדשה

החבילה לא כוללת:
קונצרט הפתיחה: 150 ₪ / 120 ₪

ארוחות: 290 ₪ לאדם ליום

לוח זמנים
שני, 31 בדצמבר 2018

חזרות פתוחות  >  13:00-10:00
ארוחת צהריים  >  14:30-13:00
חזרות פתוחות  >  18:30-15:00

ארוחת ערב  >  20:00-18:30
<  קונצרט הפתיחה באולם בר־אוריין  21:00 
)שאלות ותשובות לאחר הקונצרט(

חגיגת השנה החדשה  >  23:30

שלישי, 1 בינואר 2019
ארוחת בוקר   >  11:00-08:30

עזיבה  >  11:00

Virtuoso package – 2 days /1 night
December 31, 2018 - January 1, 2019
Price for Virtuoso package: 
Keshet Eilon suite 2 days / 1 nights: 2,500 NIS
Hotel Metailim 2 days / 1 night 980 NIS

Virtuoso package:
Hotel Metailim 2 days / 1 night or
Keshet Eilon suite 2 days / 1 night  
New Year Celebration 
Not included:
Opening Night concert 150 NIS / 120 NIS
Meals 290 NIS per person/per day

DETAILED SCHEDULE
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
23:30 > New Year celebration

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

חבילת "בראבו" - 3 ימים / 2 לילות
30 בדצמבר 2018 - 1 בינואר 2019

מחיר כולל לחבילה: 4,000 ₪ לשהיית 2 לילות

חבילת "בראבו" כוללת:
 לינה בסוויטות קשת אילון 

״על הבמה ומחוצה לה״ - מפגש אישי עם הנגנים
חגיגת ערב השנה החדשה

סיור "פריחה בגליל"
החבילה לא כוללת:

קונצרט הפתיחה: 150 ₪ / 120 ₪
ארוחות: 290 ₪ לאדם ליום

לוח זמנים
ראשון, 30 בדצמבר 2018

חזרות פתוחות  >  13:00-10:00
ארוחת צהריים / "פגשו את האמנים"  >  14:30-13:00

סיור "פריחה בגליל"  >  17:30-15:00
ארוחת ערב בקפטריה  >  20:00-18:30

באולם בר־אוריין  >  22:30-20:30

שני, 31 בדצמבר 2018
ארוחת בוקר  >  10:00-08:30

חזרות פתוחות  >  13:00-10:00
ארוחת צהריים  >  14:30-13:00
חזרות פתוחות  >  18:30-15:00

ארוחת ערב  >  20:00-18:30
<  קונצרט הפתיחה באולם בר־אוריין  21:00 
)שאלות ותשובות לאחר הקונצרט(

חגיגת השנה החדשה  >  23:30

שלישי, 1 בינואר 2019
ארוחת בוקר   >  11:00-08:30

עזיבה  >  11:00

 

 Music Makers חבילות VIP Packages
Bravo VIP package - 3 days /2 nights 
December 30, 2018 - January 1, 2019
Price for Bravo package: 4,000 NIS

Bravo VIP package: 
Keshet Eilon suite 3 days / 2 nights  
onstage/offstage concert/dialog
New Year Celebration 
“Blossom at the Galilee” tour 
Not included:
Opening Night concert: 150 NIS / 120 NIS
Meals: 290 NIS per person/per day

DETAILED SCHEDULE
Sunday, December 30, 2018
10:00-13:00 > Open Rehearsals 
13:00-14:30 > Lunch/ “Meet the Artists”
15:00-17:30 > “Blossom at the Galilee” tour 
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
23:30 > New Year celebration
  
Tuesday, January 1, 2019
08:30-11:00 > Breakfast 
After 11am > departure

 



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

תפוסה
קשת אילון

• לפחות 4 / לכל היותר 8 אנשים לסוויטה אחת 
מלון "מטיילים"

• לקבוצה של פחות מ-4 אנשים
• שהות של לילה אחד בכפוף לזמינות

רכישה מוקדמת
 •  ההנהלה עשויה לחייב זמנית את כרטיס האשראי בגובה

50% מהמחיר לווידוא תקפות הכרטיס ולהבטחת ההזמנה.

ביטול הזמנה
• עד 27 בנובמבר 2018 – בעלות 50% מהמחיר

• אחרי 27 בנובמבר 2018 – ללא החזר כספי

מחירון ללא חבילות
₪ 100 קונצרט/שיחה על הבמה ומחוצה לה, 30 בדצמבר 2018 
 ₪ 150 סיור "פריחה בגליל", 30 דצמבר 2018 
₪ 150 קונצרט הפתיחה, 31 בדצמבר 2018 
₪ 180 חגיגת ערב השנה החדשה לאחר קונצרט הפתיחה 

*₪ 140 קונצרט באלמא, 2 בינואר 2019 
*₪ 130 קונצרט בתל־אביב, 3 בינואר 2019 

ארוחות 290 ₪ לאדם ליום
 *10% הנחה לקונצרט כבחירתכם 

ברכישת אחת מהחבילות

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

Capacity
Keshet Eilon
• min 4 / max 8 people for one suite 
Hotel Metailim
• For a party of less than 4 people
• 1 night stay accommodation based on availability

Prepayment
•  Property may temporarily hold 50% on the card you provided, 
just to test your card, and guarantee your booking. 

Cancellation cost
•  Until November 27, 2018 - 50 % off the price
•  From November 28, 2018 full price

Price list without VIP packages
December 30th onstage/offstage concert/dialog 100 NIS
 December 30th “Blossom at the Galilee” tour 150 NIS
December 31st Opening Night concert 150 NIS
New Year Celebration after Opening Night 180 NIS
January 2st Concert at Elma 140 NIS*
January 3rd Concert in Tel Aviv 130 NIS*

Meals 290 NIS per person/per day
*10% discount for the concert of your choice  
with a purchase of a VIP package

צרו קשר
המרכז למוסיקה קשת אילון

ת.ד. 1006, קיבוץ אילון, 
הגליל המערבי 2284500

טלפון: 04-9858191 | 04-9806767
office@kesheteilon.org.il :דוא"ל

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


