


לאחר שהפכה בשנים האחרונות לזמרת בעלת שם עולמי במוזיקה 
הצפון אפריקאית, נטע אלקיים מחברת את רוח אימהותיה לזירה 
של  מוזיקאלית  בהפקה  חדש  מופע  ומשיקה  הקוסמופוליטית 
וגל  החצוצרה  על  אברהם  טל  עם  יחד  חי כהן.   עמית  היוצר 
אינטימי ואנרגטי,  צליל  יוצרים  הם  בס  הקונטרה  על  מאסטרו 
נשים  קולות  עם  מהאטלס  ביטים אלקטרוניים-שבטיים  מתיכים 

ממחנות מעבר ומלודיות של ג׳ז, פיוט והיפ-הופ. 



נטע אלקיים 
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יוצרת רב תחומית וזמרת, בת למשפחה מהמגרב. אביה נולד בתינריר, ואמה 
לאמנויות "קיי",  הספר  מבית  בהצטיינות  ראשון  תואר  בעלת  מקזבלנקה. 


כיום יוצרת ומתגוררת בירושלים.
נטע מבצעת, כותבת ומחדשת מוסיקה צפון אפריקאית. בהשראת השירה של 
ברבריות  השפעות אנדלוסיות,  שלה  במוזיקה  משלבת  היא  נשים מהמגרב, 


וים תיכוניות לצד רוק, פופ ופיוט. 
מחווה  מופע  יצרה  היא  חי כהן,  עמית  לחיים  המוסיקלי  שותפה  עם  יחד 
לדיווה של יהדות מרוקו: זוהרה אל פאסיה ופרויקט אודיו-ויזואלי בהשראת 


המוסיקה של נשים מהרי האטלס שהוקלטו במחנה המעבר ׳ארנאס׳. 
היא מופיעה על במות רבות ברחבי העולם ושיתפה פעולה עם אמנים ידועים 
כגון מוריס אל מדיוני, ריימונד אל בדווייה, עביר אל עבד, עבדסלאם ספיאני, 
אמן הגנאווה סידי מוכתאר, התזמורת האנדלוסית ירושלים בניצוחו של תום 


כהן, דודו טסה ועוד. זוכת פרס אקו“ם.
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וכלי  פסנתר  על  שונים  בהרכבים  מנגן  מוזיקלי.  ומפיק  מלחין  תחומי,  רב  יוצר 
מיתר. בנגינתו השפעות חזקות של מוזיקה ערבית וצפון אפריקאית. את המוזיקה 
יוצר  עמית  בנוסף  נתיבות.   עירו,  מנגני  אותה  ולמד  מהבית  הכיר  המרוקאית 
סרטים קצרים ומציג עבודות וידאו. עבודתו המשותפת עם נטע אלקיים, שותפתו 

לחיים וליצירה, היא זירה נוספת ומרכזית בו הוא נותן את חותמו האישי כיוצר.

עמית חי כהן  
הפקה מוזיקלית, קלידים ומחשב

גל מאסטרו  
קונטרה בס 

בתיכון  קלאסית  למוסיקה  המגמה  בוגרת  בס.  וגיטרה  בס  קונטרה  נגנית 
קומפורטי  ניר  קלינגהופר,  מיכאל  של  ותלמידתם  ילין"  "תלמה  ע"ש  לאומנויות 
הכלייזמר  תזמורת  אשדוד,  הישראלית  האנדלוסית  בתזמורת  ניגנה  לוי.  ואלעד 
 Debashish הישראלית ותיאטרון הקאמרי. שיתפה פעולה עם המאסטר ההודי
Bhattacharya בכלכלתה, ניגנה בהרכבים שונים של מוזיקה בלקנית, תימנית 
במות  על  והופיעה  השני  אלבומם  את   Angelcy עם והקליטה  יצרה  ופלמנקו. 

רבות ברחבי העולם.
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טל אברהם  
חצוצרה 

נגנית חצוצרה, בוגרת האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים במסלול 
הארץ  ברחבי  רבים  בהרכבים  מנגנת  תחומית.  רב  ומוסיקה  הג'אז 
בתחום הג'אז ואלתור חופשי, פאנק- גרוב, ומוסיקה ישראלית, מזרחית 
ומרוקאית- התזמורת האנדלוסית אשדוד, אקוט, חמישיית שי חזן, אייל 

.Sandman project-תלמודי, יעל דקלבאום ואנסאמבל האמהות, ו


