
 

  אלן מון   09:45

10:35 Raw men Empire + אורחים + עמית ארז 

 שממל 11:30

 יעל דקלבאום 12:20

  חיה מילר+ הפשרות  13:10

 אבי עדאקי ולהקה 14:05

  סומסום 15:00

  דניאלה ספקטור + מיכל לוטן 15:55

 צח דרורי 16:55

 טל כהן שלו  17:50

18:45 Underwater Fireman 

19:35 Umlala 

20:30 Sandhaus 

 יהוא ירון ואורחים 21:20

 )קולקותי (קולקטיב וקותי 22:20

  האחים רמירז נגד בום פם2' קייג רייג 23:30

  אשכרה מתים 00:50

1:40 Massive Fingerz Spacetrip (Tiny 

fingers + Noam Helfer + Guests) 

2:40 we are ghosts 

 Left+ יי ' דיגק.ב.ט 09:30

  טל אורן 11:05

11:40 Lovegrenade 

 אינגה דינגו 12:35

  כלבי רוח+ סמטת פחם  13:25

  לברדור לבורטוריז 14:20

 יאיר יונה 15:15

16:05 China Moondogs + Banda 

  אד טרנר והדנילוף סנטר 17:00

 רונן שטיינבאום 17:55

 טליה אליאב 18:45

 לורנה בי 19:40

20:30  Jack in the box + petite  

21:20  
 

 הונאת האמרגן

22:00 – 
3:30 

TABAC Bass to the Future:  
Radio Trip, Dub El Wad, Botanika, 

Tabac sound 
system (Walter/Turtle/Hectik/ 

Kalbata/Jahnatan 

  פתיחה 17:00

   אינדיסקר-להקה פותחת  17:20

  אוקטובר/אחרון/שני 18:10

  צביקה פורס אורקסטרה 19:00

 כל החתיכים אצל 19:55

20:45 Tree מארחת את עמיר לב   

  נועם רותם 
  

21:50 

  נערות ריינס

  'פונץ 23:00

  קוואמי והחלבות 00:00

  קוואמי+ אלקטרה  00:50

  דראנק מאשין ואביב מארק 1:40

2:40 Ijo & shalterורבל סאן   

 פוטוטקסיז 10:00

  וחבריםזבולון דאב    11:00

 ירונן כוכב 12:00

  רם אוריון+ רוצי בובה  12:50

  עוזי פיינרמן ואורחים  13:50

 סקס/פעולס/ישראלים 14:50

 יעל קראוס 15:40

 קרולינה 16:40

 דאבקתת מו 09:30

  פיירבורן בנד קרלי   11:30

12:30 Trees And The Bees + רותם אור 

  מורחת לאקום 13:45

  רוסטר 14:40

15:40 Do you Like My Shoes 

  הקונפליקט 19:30

  אנטיביוטיקה 20:20

21:10 Mad Bliss 

22:00 The Aprons  

22:55 Bela tarr 

23:40 – 
3:30 

Audio Montage 

Stoner’s Delight:  
  

Markey Funk’s Acid Test, Raw Tapes 

Digital me Vs. Ryskinder, Audio Montage 

Allstars 

 יום ה'  7.10 יום ש'  9.10 יום ו 8.10

 במת הקוף

 

 במת הפיל

 
 במת הפיל

 
 במת הפיל

 

 במת הקוף

 

 במת הקוף

 

  

 :להדגיש שחשוב 

o כולנו מתכוונים , כמו בכל שנה
לעשות ככל שביכולתנו על מנת 
, לעמוד בלוח הזמנים הצפוף

 להופיע ולאפשר לכל אחד מהאמנים
בהתאם לזמן , בצורה מכובדת

ומול כמה שיותר , שהוקצה עבורו
 !ההופעות יתחילו בזמן. קהל


