אבי אביטל  ,עומר אביטל
אלבום חדש ומופע חגיגי בישראל
שיתוף פעולה חד פעמי ומרגש
בין שני המוסיקאים המוערכים ופורצי הדרך
נגן המנדולינה הקלאסית עטור השבחים -אבי אביטל
ונגן הבאס והעוד ,המלחין והמעבד המוערך עומר אביטל
במופע שכולו דו שיח פורץ גבולות ,חוגגים את צאת אלבומם הבינלאומי המשותף
ומגיעים לישראל
במסגרת סיבוב הופעות גדול באירופה
 12.9אמפי שוני  ,בנימינה
מופעים ראשונים בסדרת המופעים החדשה "לא רק ג'אז"
בהפקת  .Z-Productionיעוץ מוסיקלי :דובי לנץ
כשאביטל פוגש את אביטל
נגן המנדולינה הקלאסית המהולל אבי אביטל ולצידו איש הג'אז המדהים ,נגן הבאס והעוד ,המלחין והמעבד
עומר אביטל ושניהם מחפשים את ה"בית" בדו שיח פורה ופורץ גבולות שצומח על בסיס משותף של שורשים
מרוקאיים .מעבר לשם המשפחה המשותף ,גם סיפורם האישי דומה .שניהם צאצאים למשפחה שעלתה ארצה
ממרוקו ושינתה את שמה מאבוטבול לאביטל כדי להתערות בחברה הישראלית .למרות השורשים המזרחיים
בחרו השניים להקדיש את עצמם לרפרטואר מערבי – אבי הפך לימים לאחד מגדולי נגני המנדולינה הקלאסית
בעולם ,וירטואוז שחתום בלעדית עם חברת התקליטים הגרמנית המאד יוקרתית "דויטשה גראמופון",ואילו
עומר שמקום מושבו בניו יורק פנה אל הסגנונות השונים של הג'אז כשבשנים האחרונות הוא יוצר יותר ויותר
נקודות השקה בין הג'אז למוסיקה המזרחית.
שני הנגנים התיידדו לפני שנים רבות בירושלים אך לא ניגנו יחד עד לפרויקט הזה .הייתה זו הזמנה של
פסטיבל הג'אז בברמן (גרמניה) בספטמבר  2012שבחר לצרף את השניים זה לזה יחד עם מי שילוו אותם גם
בארץ  -פסנתרן הג'אז עומר קליין ונגן כלי ההקשה איתמר דוארי .שנה מאוחר יותר ,ב ,2013הוזמנה הרביעייה
להופיע במסגרת פסטיבל ישראל ,ובימים אלה יצא סוף סוף האלבום המשותף המשובח שלהם בדויטשה
גראמופון .מקצבים מרוקאיים ,הרמוניות של זמר עברי ,רגישות נגינה קלאסית אל מול אילתורי ג'אז – כל אלה
תמצאו בנזיד המופלא הזה" .אין ספק שזה הפרויקט הכי אישי שלי" אומר אבי שהירבה לנגן יצירות של באך,
ויוא לדי וקלאסיקה אחרת ,ופתאום הוא מוצא את עצמו במגרש אחר בו הוא מבצע קטעים מקוריים של השניים
לצד לחנים מוכרים .מבלדות ענוגות עד למקצבי חאפלה בשיתוף פעולה של ארבעה מוזיקאים מדהימים –
כשאביטל פוגש את אביטל.
מחיר כרטיס .₪ 200 :
סדרת מופעים חדשה .לא רק ג'אז.
חברת ההפקות  Z-Productionחברה לאיש הרדיו
והמנהל האמנותי דובי לנץ לסדרת מופעים חדשה ובה
רשימה מפוארת של אמני ג'אז ,בלוז ומוסיקת עולם
בינלאומיים אשר תפתיע ותרגש בכל פעם מחדש.

לפרטים נוספים :
הליקון :משה גולדשטיין 050-6575501 moshe.goldstein@helicon.co.il
יחסי ציבור למופע ולסדרת "לא רק ג'אז"  :ירון כהן 050-778939 co.n.yaron@gmail.com
האלבום

הפקת המופע

