מיקה הרי
דמי לך
בהמשך להשקת האלבום הבינלאומי בצרפת בלייבל היוקרתי  ,BMGמיקה הרי
משחררת את ״דמי לך״ -
סינגל/קליפ חדש וראשון בעברית ,מתוך מיני אלבום שיראה אור בקרוב

״הקול שלה תופס את המאזין בקסם ,מהרגע הראשון .אלבום הבכורה שלה הוא קרן שמש ראשונה של
קיץ ,שמצליחה להשאיר אותנו מרותקים בהאזנה מתחילתו ועד סופו.״ )רולינג סטון ,צרפת ,יוני .(2018
מיקה הרי ,זמרת/יוצרת מהפנטת בקולה ובנוכחותה ,קול עמוק הממריא בעוצמה ברגע אחד ועדין
ומרגיע במשנהו ,משחררת את ״דמי לך״  -סינגל/קליפ ראשון מתוך מיני אלבום ראשון בעברית .השיר
הולחן עבור מיקה ע״י פסנתרן הג׳אז הנודע עומר קליין למילותיה של המשוררת טל ניצן .לשיר מתווסף
קליפ יפהפה המשלב צילום בשחור לבן עם איורים יפהפיים ,אשר מוצא את מיקה קרובה ואינטימית
מתמיד .״דמי לך״ הוא שיר יוצא דופן ברגישותו ,השם במרכז הבמה את הטקסט המצמרר ,ומלווה אותו
בביצוע עוצמתי בעדינותו .ההפקה מינימליסטית של ערן ויץ ,המוכר מעבודתו רבת השנים עם גדולים
כמו חוה אלברשטיין ,גידי רוב ורונה קינן ,הינה מלאת טעם ומיסתורין ,ונותנת למנגינה הקסומה ולקול
של מיקה לזרוח.
השנתיים האחרונות היו מכוננות עבור מיקה ובהן היתה על קו תל אביב פריס  -בעקבות ההחתמה שלה
בלייבל הצרפתי היוקרתי  - BMGשחררה באירופה את אלבום הבכורה שלה ,When Morning Comes
שהוקלט באולפני  Sear Soundsבניו יורק יחד עם בכירי הסצינה המקומית ,ובהפקתו של המפיק הניו
יורקי הנודע מאט פירסון .האלבום קטף ביקורות נלהבות .מיקה היתה הזמרת היחידה שאינה צרפתייה
שהשתתפה בפריז במופע המחווה לציון  20שנה למותה של הזמרת ברברה ,והופיעה באולם
הפילהרמוני של פריז לקול תשואות הקהל שנכבש בקסמה וקרא לה לשוב אל הבמה .בנוסף ,הופיעה
כמופע פותח בסיבוב ההופעות בצרפת של הזמר והיוצר הנודע רופוס ויינרייט .בימים אלה מיקה נמצאת
בעבודה מעמיקה על יצירת האלבום הבינלאומי הבא שלה ,ולצד זה מוציאה אי פי ראשון שכולו בעברית,
המלא בשיתופי פעולה עם מיטב הכותבים בארץ )יוני רכטר ,רחל שפירא ואחרים(.
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