נטע אלקיים והרכב נגנים מיוחד בהפקה חדשה המוקדשת לזמרת זהרה
אלפסיה ,הדיווה הגדולה ביותר שיצאה מקרב יהודי מרוקו
״אחד המופעים המסקרנים בפסטיבל העוד שנפתח אתמול״ )בן שלו ,הארץ(

אביאדי הוא דוגמא קלסית של איך להביא חומר מסורתי אל הכאן ועכשיו מבלי לאבד
קשר עם המקור״ )בארי דיוויס ,ג׳רוזלם פוסט(

נטע אלקיים :שירה וניהול אמנותי | עמית חי כהן :ניהול מוזיקלי ועיבודים
פסנתר ,בנג׳ו ומחשב | אלעד לוי :כינור נתנאל בן שטרית :דרבוקה | משה בכר :עוד |
אביתר חרמש :בס | אייל יהב :צ׳לו | גלעד וקנין :מנדול ,גיטרות | הלל אמסלם :כלי
הקשה | יפה עשור :קולות | ליז בוטבול :קולות | דותן מורנו :אנימציה |
חיים שירן :קטעי דוקו | עידן פ .אבידני :הפקה |

זהרה אלפסיה נולדה בעיר ספרו שלמרגלות הרי האטלס
במרוקו ,בילדותה הצטיינה בזמרה ושרה פיוטים לצד אביה שחיזן
בבית הכנסת של פאס .בנעוריה החלה לשיר בבתי קפה ביישובים
הסמוכים ובקברטים והיתה לאישה הראשונה במרוקו שהקליטה
אלבום מוזיקלי .שיריה הפופולריים הושמעו בתחנות הרדיו של
מרוקו ואלג’יריה ואף מלך מרוקו ,מוחמד החמישי ,התרשם מאוד
מכישרונה ומהעובדה שהצליחה לחבר באמצעות המוזיקה קהל
יהודי ומוסלמי יחד והזמין אותה לשיר בחצרו.
אלפסיה הוציאה כ 17-אלבומים לפני עלייתה לארץ ב,1962-
בשיא הקריירה שלה.
בראיון אחרון לפני מותה אמרה :״בארץ סבלתי מבדידות ..פחדתי
שאחרי מותי אף אחד לא יזכור מי היתה זוהרה אלפסיה״ המשורר ארז ביטון ,שביקר בביתה
מתוקף עבודתו כעובד סוציאלי ,התרשם מאוד מגורלה וכתב עליה שיר הנלמד היום גם בבתי
הספר.
נטע אלקיים וחברי ההרכב שלה הם ממובילי המוסיקה המרוקאית של הדור הצעיר בישראל .עם
כבוד רב למסורת ,הם נשארים נאמנים לעצמם על ידי יצירת קשר מוסיקלי מיוחד בין עבר להווה
של מוסיקה בת זמננו .כצאצאיהם של יהודי המגרב ,הם גדלו בסביבה יהודית-מרוקאית מילדותם
וכעת ממשיכים במסורת ארוכה זו על ידי מתן צליל חדש לקולות הגדולים מן העבר.
המופע הייחודי אביאדי ,בחזונו המוזיקאלי של עמית חי כהן ,מגיש עיבודים חדשים לקלאסיקות של
זהרה אלפסיה בשפה מגובשת ומקורית ובקולה מגוון ההשפעות הצפון אפריקאיות של נטע,
ההולכת בעקבות דמותה של זהרה ומגלה את הרוך והקושי ,החלוציות והמסתורין ,הכובד והקלילות
העומדים בקנה אחד ובאים לידי ביטוי בקולה ובסיפור חייה הנוגע ללב של הדיווה הגדולה ביותר
שיצאה מקרב יהודי מרוקו.
זו הפעם הראשונה בה זוכות יצירות רבות מהרפרטואר של
אלפסיה לפרשנות מוסיקלית חדשה ,מלווים בקטעי וידאו
דוקומנטריים נדירים של הקולנוען חיים שירן ואנימציות של
האמן דותן מורנו.
מתוך התיעוד של חיים שירן

המוזיקאים היוצרים:
נטע אלקיים :שירה ,ניהול אמנותי
אמנית וזמרת ,נולדה וגדלה להורים ילידי מרוקו .סיימה
לימודי מוסיקה בתיכון ובהצטיינות את לימודי האמנות
במכלללת ״קיי״ .כיום היא יוצרת ומתגוררת בירושלים.
את הידע שלה במוסיקה ובשפה הערבית-מרוקאית
ירשה מבית סבתה וממשיכה להרחיב אותו בלימודים
פרטיים ודרך שמיעה של המוסיקה שהובאה לארץ על
ידי יהודי מרוקו .בהשראת שירת הנשים מצפון אפריקה
נטע משלבת בקולה השפעות מוסיקליות אנדלוסיות ,ברבריות וים-תיכוניות .היא שיתפה פעולה עם
התזמורת האנדלוסית לצד גדולי ה׳שעבי׳ המרוקאי מייק קרוצ׳י וריימונד אל בידוויה ,העלתה
מופעים עם מוזיקאים מובילים בינהם נינו ביטון ומוריס אל מדיוני והוזמנה להופיע בפסטיבלים רבים
בארץ ובעולם.

עמית חי כהן :ניהול מוזיקלי ,פסנתר ,מחשב ובנג׳ו
יוצר רב תחומי ,מלחין ומפיק מוזיקלי .מנגן בהרכבים שונים על פסנתר
וכלי מיתר .בנגינתו השפעות חזקות של מוזיקה ערבית וצפון
אפריקאית .את המוזיקה המרוקאית הכיר מהבית ולמד אותה מנגני
עירו ,נתיבות .בנוסף עמית יוצר סרטים קצרים ומציג עבודות וידאו.
עבודתו המשותפת עם נטע אלקיים ,שותפתו לחיים וליצירה ,היא זירה
נוספת ומרכזית בו הוא נותן את חותמו האישי כיוצר.

אלעד לוי :כינור
תלמידו המובהק של גדול הכנרים בסגנון האנדלוסי :רבי ישועה אזולאי
ז"ל ,כנר ראשי בתזמורת האנדלוסית ומופיע בשליחות המוזיקה
האנדלוסית עם גדולי הזמר האנדלוסי בארץ ובעולם ,ביניהם רבי חיים
לוק ,אמיל זריהן ,ליאור אלמליח ,עבד אל סלם ספיאני ועוד.

שיקו בכר :עוד
נולד וגדל בנתיבות ,היה תלמידו של ישועה אזולאי ז"ל ומלבד עוד ,מנגן
ושר למעלה מעשור בהרכבים שונים של מוסיקה מגרבית ,יוונית
ומצרית ,על כלי מיתר שונים.

נתנאל בן שטרית :דרבוקה
אביתר חרמש :בס
גלעד וקנין :מונדול ,גיטרות

איל יהב :צ׳לו
יפה עשור וליז בוטבול :קולות

הלל אמסלם :כלי הקשה
*****
אנימציה :דותן מורנו
קטעי וידאו :חיים שירן
הפקה :עידן פ .אבידני
ייעוץ לשוני :פרופ׳ משה כהן

מפרט טכני | נטע אלקיים במחוה זוהרה אל פאסייה
ערוצים:
 .1פסנתר  | Lקונדנסר
 .2פסנתר  | Rקונדנסר
 .3פסנתר מוניטור | 57
 .4שירה פסנתר | 58
 .5מחשב L | DI
 .6מחשב R | DI
 .7בנג׳ו |  ) atm 350נגיע עם המיקרופון(
 .8גיטרה קלאסית | פיק-אפ או  atm 350או משהו אחר בסגנון.
 .9מונדול |  ) XLRנגיע עם מיקרופון(
 .10גיטרה חשמלית | 57
 .11עוד | ) xlrנגיע עם מיקרופון(
 .12שירה עוד | 58
 .13שירה ליווי | 58
 .14שירה ליווי | 58
 .15פרקשן ליווי | קונדנסר או 57
 .16צ׳לו | DI
 .17צ׳לו | ) xlrנגיע עם מיקרופון(
 .18כינור |  ) xlrנגיע עם מיקרופון(
 .19שירה כינור | 58
 .20בס |  ) DIמשתמש במגבר שלכם(
 .21דרבוקה | 57
 .22פרקשן  | ovקונדסר
 .23פרקשן  -קונגס | 57
 .24פרקשן  -קונגס | 57
 .25פרקשן  -פלור | 57
 .26פרקשן -טאר | 57
 .27שירה נטע | ) SENNHEISER 441נגיע עם המיקרופון(
 .28עוד | DI
 .29ערוץ ספייר-חירום | 58
*היכן שרשום  57או  : 58עדיפות ל  SENNHEISER 421 , SENNHEISER 441או Electrovoice re20
שליחות:
.1פסנתר
 .2עוד+מונדול
 .3בס+צ׳לו
.4כינור ) (inear
 .5פרקשן
 .5דרבוקה  inearללא יחידה )יש צורך לספק אחת(
 .6שירה נטע  +שירות ליווי
במידה ויש אופציה ליותר מ 6שליחות נא ליצור קשר.
*דרוש מקרן חזק מאוד ורקע במה רציף וחלק עליו אפשר להקרין ,נא לאשר עם ההפקה.
*הכנר והדרבוקיסט משתמשים במוניטור אוזניה ,דרושה יחידה לדרבוקיסט.
* דרושים קווי חשמל לאורך הבמה *דרושים  6עמודי תוים ,פשוטים ונמוכים.
*הפסנתר חייב להיות פתוח ,עם גישה למיתרים

ליצירת קשר ופרטים נוספים :ניהול והפקה ,עידן | 0523468535 :מפרט טכני ,עמית0546377578 :

