
 
 

 כל יום ה'באדמה  מועדון הג'אז והמוזיקה
 במועדון 5102אפריל הופעות חודש 

 

 

 
 
 
 

בכל  בו מופיעים, ואחת לשבוע בימי חמישי מועדון הג'אז ב'אדמה' פועל
עם תוכנית עשירה מהשורה הראשונה בארץ,  , בלוז וזמרים'אזגאמני ערב 

ומגוונת, עם אפשרות לנשנושי לילה כיפים או ארוחה משובחת. כל אורח 
 יקבל כוס סנגריה או קאווה או יין במחיר הכרטיס!!

 
 

4.2 ALL THAT JAZZ –קרן שטיין 

                      
יורק, שם הופיעה בהצלחה -קרן שטיין חוזרת ארצה לאחר שהות ממושכת באמסטרדם ובניו

 כסולנית ביג בנד.     

אהבתה לקלאסיקות של השירה ולזמרות הגדולות  דוגמת אלה פיצג'ראלד, שרה וואהן וארתה 
  ALL THAT JAZZ .פרנקלין,תבוא לידי ביטוי במופע החדש

ארץ,הופיעה בפסטיבלים ג'אז תל אביב,ג'אז גלובוס,פסטיבל קרן מוכרת בקרב אוהבי הג'אז ב
 ישראל,פסטיבל הים האדום,ופסטיבל ישראל,במועדון הג'אז שבלול.



 
 

 NORTH SEAבזמן שהותה באירופה הופיעה במועדונים ופסטיבלים יוקרתיים כמו:פרדיסו,
JAZZ FESTIVAL.ג'אז פסטיבל לוקסמבורג, 

 ריגור חודורקובסקי: פסנת, אסקסופון שלומי גולדנברג:, קרן שטיין: שירה

 אלכס שטיין: תופים, דני שורק : קונטראבס

 ארל'ה קמינסקירביעיית  8.2

           

 
לקראת פסח הם מגיעים לאדמה  -את ארבעת המופלאים האלה אין צורך להציג

 למופע מיוחד וחד פעמי!

 

 ג'אז נבחריםסטאר בהשתתפות אור קמינסקי בקטעי -ריקליס-שלישיית קמינסקי

 תופים - אהרל'ה קמינסקי

 פסנתר - יונתן ריקליס



 
 

 בס -סיימון סטאר

 שירה -אור קמינסקי 

 

 מופע מחווה לביטלס 4.61

 להקת אוברטון

       

 

להקת " אוברטון" הידועה בשמה ברחבי הארץ באיכות הופעותיה וביצועיה המרגשים לקלאסיקות 

מחווה ייחודי ומרגש ללהקת העל הבריטית הגדולה בכל הזמנים,  --הגדולות בעולם, מגיעה במופע הומאז'

 להקת הביטלס.

 

המופע הינו מופע מחווה מלא וקסום לכל שירי הביטלס מכל התקופות. מן הבלדות הגדולות ועד לשירי 

 הרוק'נרול השמחים האנרגטיים של הביטלס, שאף אחד לא יכול להישאר אדיש אליהם בקהל.

 

מרגש ,קלאסי וקסום, בו חברי ההרכב מנגנים על הכלים שהשתמשו בהן חברי להקת המופע הינו מסע 

הביטלס והלבוש הקלאסי תואם את רוח החיפושיות כך שחוויה ויזואלית מובטחת. כמובן שעם כל אותם 

 !עשורים 5-להיטים שמלווים אותנו כבר יותר מ

 

עם מופע קלאסי  ויה של ערב בלתי נשכח זהו מופע מחווה צבעוני, שמח, מרגש ואנרגטי שיעניק לכם חו



 
 

 .בלתי נשכח בלהיטים הגדולים והמרגשים של הביטלס

 

הופעות בלתי נשכחות.. ואת הניסיון הזה אתם, תרגישו  033-המופע כבר בוצע בהצלחה למעלה מ

 .ותשמעו במופע של כמעט שעתיים של שכרון חושים מוזיקלי

  הקסום חבי הארץ, ומגיע במיוחד אל מסעדות יהודה ורוזה זהו מופע מהנה, מצליח שמעורר גלים בכל ר

 עם מופע הצדעה ללהקת הקצב המצליחה בכל הזמנים.

 

בואו וקחו חלק בערב מדהים ומיוחד שמוקדש ללהקת הקלאסיקה הגדולה בכל הזמנים, להקת הביטלס, 

 ושיאים מרגשים שיישאר בלתי נשכח.  ערב שמלא קסמים

 

 תר את הלהיטיםאוברטון מבצעים בין היי

 

A Hard Days Night ,yesterday, Lucy In The Sky With Diamonds, Let IT BE, Hey Jude, I Wanna Hold 

Your Hand, twist and shout, ticket to ride, blackbird 

 !עוד המון להיטים מעולים של הלהקה הגדולה מכולם

 

 
 50:31מופע בשעה , תחילת 51:02כל יום חמישי, פתיחת דלתות בשעה 

 .חוויה כפרית עם מוסיקה טובה בטעם מעולה

 הגשת מנות מהמטבח תהיה עד שעת תחילת המופע, משקאות יוגשו בזמן המופע.
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 זכרון יעקב, גבעת זמארין, 2אדמה בקתה קולינרית, מעלה הראשונים 
 

 יש להזמין כרטיסים מראש, מספר המקומות מוגבל


