
הכנס הראשון למוסיקה ואמנות למען החינוך והחברה בישראל

מאסטרו בעין הוד
חגיגת צליל, צבע וחומר

קונצרטים, תערוכות, סדנאות ומפגשי תרבות

 19- 15 במאי 2008

�aestro in �in �od
The First Convention of Music & Arts for Education and the Israeli Society

כל ההכנסות קודש להוראת נגינה ולחינוך מוסיקלי של ילדי הפריפריה

מוסיקה ומוסיקאים למען ישראל
Caring for Israel through Music & Musicians

עין הוד כפר אמנים
EIN HOD ARTISTS VILLAGE

ציור: "חלון", צבי גרטי, 1994 עין הוד



המוסיקאים: חגי שחם, משה אפשטיין, אורי ורדי, ארנון ארז, צבי כרמלי, אלי חפץ, רון רגב, רותי חלבני, סמיר מחול, בוגרי תוכנית מאסטרו, נגנים צעירים ואורחים

להנאתכם: סדנאות אמנים, מוסיקה בטבע, בתי קפה ועוד      לבחירתכם: חבילות אירועים במחירים מיוחדים

מחירי האירועים: 90 ש"ח, 80 ש"ח, 60 ש"ח, 40 ש"ח, כניסה חופשית

    www.ein-hod.org ,www.maestromusic.co.il :לקבוצות וועדים: 03-5270545, למידע נוסף ,www.leaan.co.il :הפצת כרטיסים ראשית "לאן": 03-5247373 ובאתר

מומלץ להצטייד בלבוש חם לשעות הערב                                                                                                                                                   הזכות לשינויים שמורה

יום חמשי 15/5/08
אירוע פתיחה למוזמנים

21:00 - אמפיתיאטרון
1( קונצרט פתיחה(

ברהמס, פרנק

23:00 - אמפיתיאטרון
2( סינמה לילי(

"אמדאוס"

יום שישי 16/5/08
 14:00 - 11:00
3( קונצרטי בית(

12:00 - מוזיאון ינקו דאדא
4( טריו פסנתר(
גריג, ראוול, בטהובן

16:00 - מוזיאון ינקו דאדא
5( אלי- צבי - רון(

ברוך, מוצרט

 17:30 - מוזיאון ינקו דאדא
6( קבלת שבת(  
21:30 - אמפיתיאטרון
"7( "נוגה(

פולנק, ברוך, ברהמס

  24:00 - אמפיתיאטרון
8( סינמה לילי(

"בואנה ויסטה קלאב"

יום שבת 17/5/08
11:00 - מוזיאון ינקו דאדא 
9( קול הגא'ז שלנו(

מכאן ומשם

12:30 - בית גרטרוד קראוס
10( רביעיית פסנתר(

שומן, ברהמס

12:30 - מוזיאון ינקו דאדא
11( שבת תרבות(
מראיין יעקב אגמון 

16:00 - בית גרטרוד קראוס
12( רביעיית פסנתר( 

ברהמס, שומן

17:30 - מוזיאון ינקו דאדא
13( עו.ד ועוד - סמע(

יום שבת המשך
19:30 - אמפיתיאטרון
"14( "מאסטרו(

באך, ברוך, אחרון, מנדלסון

21:00 - אמפיתיאטרון
15( סינמה לילי(

"פנטום האופרה"

יום ראשון 18/5/08
18:00 - אמפיתיאטרון

"16( קונצרט "ניצני מאסטרו(

22:30 - אמפיתיאטרון
17( סינמה לילי(

"שגעון המוסיקה"

יום שני 19/5/08
19:00 - אמפיתיאטרון  

"18( "סונטות לאור ירח( 
ויינר, מוצרט

ניהול מוסיקלי: חגי שחם
.


