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חוהמ״ס

אהוד בנאי ,משורר הרוק העברי ,וחבר של כבוד בהיכל התהילה של
המוסיקה הישראלית ,וכנסיית השכל ,מההרכבים המרתקים והמקוריים
ברוק הישראלי ,נפגשים שוב לסיבוב הופעות משותף.
בשנת  2000קיימו שני האמנים סיבוב הופעות קצר ומוצלח במיוחד,
המפגש האישי והאמנותי בניהם השאיר טעם טוב וגעגוע שצף בכל
הזדמנות בה נפגשו .אחרי ששוב ושוב הגיעו בקשות לשיתוף פעולה,
נוצרה עכשיו ההזדמנות וכעת הם מאחדים כוחות למופע שכולו משותף,
בו השירים שלהם מתחברים למופע הומוגני והרמוני אחד.
לאהוד בנאי וכנסיית השכל ,יש רפרטואר עשיר ומפואר בתרבות
הישראלית ,מה שמבטיח רשימת שירים מרתקת כמו :טיפה טיפה  ,תגידי
שטוב ,עגל הזהב ,תנו לי לשתות ,עיר מקלט ,ידיים למעלה ,רחוב האגס
 ,1איך זה מרגיש ,פלורנטין ,היינו עושים אהבה ,עבודה שחורה דוד
ושאול למיה יש אקדח ,ועוד רבים וטובים.
הסיבוב יוצא ל 4 -הופעות בלבד ,יתחיל בשתי הופעות במועדון בארבי
וימשיך בשתי הופעות תחת כיפת השמיים באמפי שוני.
אהוד בנאי" :בשנת  2000נפגשנו לסיבוב של כמעט שנה ,הייתה שם הרבה
תשוקה  ,קסם ,רוח ואנרגיה טובה ,החיבור בנינו היה טבעי לגמרי16 ,
השנים שעברו הביאו געגוע לעשות שוב סיבוב משותף כזה .אני מרגיש
שיש משהו משותף במקורות המוזיקליים שלנו ,אני עם השילוב של
המקצב הפרסי ורוק בריטי פוגש את המקצב המרוקאי עם השפעות של
רוקנרול מערבי .כנסיית השכל זו להקה שחודרת ללב ,חבורה אמיתית,
להקה אמיתית"..
כנסיית השכל" :הפעם הראשונה שהכרנו הייתה בפסטיבל השלום
בשדרות אי שם בשנות ה ,80-באנו לראות הופעה של אהוד והפליטים,
זו הופעה שהשפיעה עלינו מאד וגרמה לנו לרצות להקים להקה .האירוח
הראשון היה במופע ההשקה שלנו לאלבום "רוץ ילד" ומשם הכל התחבר
בצורה אורגנית וטבעית עבורנו.
הסיבוב המשותף בשנת  2000היה חוויה מדהימה מוסיקלית ואישית
והזכרונות הטובים ממנו הובילו לרצון המשותף להתחבר שוב .אהוד הוא
אמן יחיד מסוגו והוא מהלך קסם על הקהל .בזמן אחר ,היינו יכולים
לגמרי להקים להקה ביחד".
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