
 

 מה על הפרק?
-לצאת בעתיד , לוז האחיותהאלבום הבא של 

יצא . האלבום חומרים מקורייםלכלול ו 2018

 "נענע דיסק"בחברת התקליטים 
 
 

 :אחרונים אלבומים וסינגלים
 (2017)מרץ  מיוחד ליום האישה סינגל ♥
 (2016יוני ) אלבום הופעה מלא ♥

  של האחיות  -ה עוד מוזיקה בעמוד ♥

 
 

 מן העיתונות:
  ביקורת אלבום והופעה -בן שלו )"הארץ"(  ♥
  ראיון לקראת פסטיבל הבלוז ♥
 ראיון -און )"מעריב"( -יעקב בר ♥
 סיקור הופעה - מגזין רעש ♥
 ראיון וידאו  - חדשות וואלה ♥
  עוד עיתונות באתר הרשמי ♥

 
 
 

 האחיות לוז הן:
  – שירה ז' כרמל, יפעת זיו, ענת מושקובסקי

 שירה, שירים ועיבודים.
 /  קונטרבס –מנחם וולט  /  גיטרה – יובל וילנר

 תופים – חצוצרה / חיים פסקוף –אלי פרמינגר

ומאות  EVIPבכורה, אלבום  PEארבע שנים, כבתום  
קהל גדול להדביק  לוז האחיותהופעות שבהן הצליחו 
 , ומגוון בקדחת הסווינג

פסטיבל הג'אז בפסטיבלים בארץ ובעולם כגון אם 
)קניה(,  סאפאריקום)צרפת(, פסטיבל  של מרסיי

 ,האדוםפסטיבל ג'אז בים , אביב-פסטיבל הג'אז תל
  ,אינדינגבוה, יערות מנשהפסטיבל 

ון זה שהיה בארה"ב וקנדה ואם בסיבובי הופעות כג
-ה עםו הופיעו האחיות שב ,2017ר באוקטוב

Manhattan Transfer  ,האגדיים 
כמה מטובי המוזיקאים ולאחר שיתופי פעולה עם 

, שלמה גרוניך, שלומי שבןבין השאר  –הישראלים 
 , ושי צברימארש דונדורמה , יוני רכטר

 
הן תופעה  לוז האחיות -כבר אפשר לקבוע בוודאות 

  .ייחודית בסצנת המוזיקה הישראלית
 

, והממגנטת שלהן ההרמוניה הקולית המוקפדת
ייחודי. ומוזיקלי לכלי ווקאלי  הופכת את ה"אחיות"

שלהן, תקופתי הנגנים הרכב ת היבין אם בלווי
ימי תחילת הג'אז אל  מעניק לקהל מסע קצר בזמןה
הצורפים יחד , או בשירים מקוריים מאה הקודמתב

 באהאת העולמות המוזיקליים המגוונים שכל אחות 
לקדמת הבמה קול נשי  לוז האחיותמביאות  מהם,

על העיבודים, הניהול האמנותי . ומעניין חזק
 .עצמן האחיותאמונות במופע והשירים המקוריים 

 

 האחיותכחלק מההרפתקאות חוצות הז'אנרים של 

ההצגה  אתבשנים האחרונות אפשר למנות  לוז
בה מככבות " סיפור אהבה בשלושה פרקים"

מוזיקה את ה תאטרון הלאומי הבימה,האחיות ב
סיפור הפודקאסט " מופעב שיצרו וביצעו מקוריתה

בתערוכה המקורית  עבודת הסאונדואת  ,"ישראלי

במוזיאון  "() סאונד להרגיש"

 .ועוד ידן נטויה, 2017ביוני  העיצוב חולון
 

♥ ♥ ♥ ♥

♥ 

http://www.linktone.co.il/linkton.php?lt_id=TVRZd01ESXdPVEE9K0k%3D&br_id=2629
https://thehazelnuts.bandcamp.com/album/the-hazelnuts-live
https://thehazelnuts.bandcamp.com/
http://www.haaretz.co.il/gallery/music/musicreview/.premium-1.2982614
https://www.bascula.co.il/articles/thehazelnuts/#more-82497
http://www.maariv.co.il/culture/music/Article-545916
http://www.raash.net/review-the-hazelnuts/
http://news.walla.co.il/item/2886034
https://www.thehazelnuts.com/
http://www.thehazelnuts.com/
http://thehazelnuts.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/HazelNuts.Music
https://www.youtube.com/user/TheHazelnutsMusic
https://www.instagram.com/thehazelnuts_music/
mailto:contact@thehazelnuts.com
http://www.thehazelnuts.com/


  )לחצו כדי לצפות ביוטיוב(וידאו 

  
פסטיבל יערות מנשה 

 

  
 מתוך הופעה בתכנית של קוטנר בגל"צ

 

שיתוף פעולה עם מארש דונדורמה 

 

 ביצוע חי מפסטיבל סאפאריקום בקניה 

 .ידאו דוקו קצר על הנסיעה לקניהובו גם מוזמנים לצפות

 חומרים להורדה
 

 הורידו תמונה של האחיות ברזולוציית דפוס ♥

 הורידו את המפרט הטכני של האחיות ♥

 

 - האחיות לוזל הבית ש קישורים וחומרים נוספים באתר

 אודיו

 נדקאמפהאזינו לדיסקוגרפיה המלאה בבא ♥

 

 (2016ההופעה החדש של האחיות לוז )יולי אלבום ♥

♥ ♥ ♥ ♥

+972-  54-255-2566 ♥  

https://www.youtube.com/watch?v=kaVQ5imVbZs&feature=youtu.be&list=PLu18B2EZKvqMApJsDEuEs_y8xhqFq4ksD
https://www.youtube.com/watch?v=kaVQ5imVbZs&feature=youtu.be&list=PLu18B2EZKvqMApJsDEuEs_y8xhqFq4ksD
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https://www.youtube.com/watch?v=be9iBO4eGdc
https://www.youtube.com/watch?v=be9iBO4eGdc
https://www.youtube.com/watch?v=be9iBO4eGdc
https://www.youtube.com/watch?v=vskVvBWzMXs
https://drive.google.com/file/d/0Bw3Dk73Mw0nQVHIxUjFNdWpfbUk/view?usp=sharing
https://tinyurl.com/hazelnuts-techrider
http://www.thehazelnuts.com/
http://www.thehazelnuts.com/
http://thehazelnuts.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Z9i6mLwvW3c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z9i6mLwvW3c&feature=youtu.be
http://www.thehazelnuts.com/
http://thehazelnuts.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/HazelNuts.Music
https://www.youtube.com/user/TheHazelnutsMusic
https://www.instagram.com/thehazelnuts_music/
mailto:contact@thehazelnuts.com
https://www.youtube.com/watch?v=kaVQ5imVbZs
https://www.youtube.com/watch?v=be9iBO4eGdc
https://www.youtube.com/watch?v=Z_6DSTmtFu8
https://www.youtube.com/watch?v=Z9i6mLwvW3c&feature=youtu.be

