
 

 

 

 ברזיל אוהבת חליל
 

 גיטרה – חזי חאיט חליל, – מתן קליין
  תופים – שי ֶזלמן בס, – עמרי הדני

 
 

  פסיפס של סגנונות ג'ז ברזילאי
 המלחינים המיתולוגיים  מיצירותיהם של

  של המוסיקה הברזילאית
  שנות השישים והשבעיםמ

  של מתן קליין לצד יצירות מקוריות
 עם החליל במרכז
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 על האמנים
הול בניו יורק, מרכז  הופיע על במות מכובדות, בהן קרנגי מתן קליין

ובפסטיבלי  ,, המרכז לאמנויות הבמה בניו ג'רזי ועודקנדי בוושינגטון

הג'ז של לונדון ופילדלפיה. בארץ הופיע לצד אמנים ידועים כגון מיקי 

גבריאלוב, אלון אולארצ'יק, יוני רכטר, שלמה גרוניך ואחרים, וכן 

ם לצד אמנים אביב ובפסטיבל ישראל בירושלי-בפסטיבל הג'ז של תל

ן בה ,יצירותיו המקוריות זכו בפרסים בתחרויותבינלאומיים כגון ניקולא סטילו ומורדי פרבר. 

John Lennon Songwriting Contest ו-.USA Songwriting Competition.  ,התקליטור האחרון שלו

Sound Tracksהמצאה וכולל הופעות אורח של המבצעים -, משלב הלחנות חדשניות ואלתורים רבי

הקליט לפרויקט הדגימות המשולב של חברת סוני )תחת הכותרת  הנודעים עמרי מור ועופר גנור. כן

בוגר האקדמיה למוסיקה ולמחול  .Orange Treeים של סוני"( ולחברת הדגימות "הכלים הילידי

-בירושלים וקולג' ברקלי למוסיקה בבוסטון בהצטיינות. זכה במלגות מטעם קרן התרבות אמריקה

 http://mattanklein.com אקו"ם ומשרד התרבות. ישראל, עיריית ירושלים,

תחומי, מלחין, מעבד -, יליד ארגנטינה, הוא מוסיקאי רבחזי חאיט

להרכבים שונים בסגנונות מגוונים ומנגן על כלים רבים. הופיע 

במסגרת הרכבים שונים בארץ ובחו"ל. מלמד 

גיטרה ותאוריה מוסיקלית במרכז ללימודי ג'ז של 

אביב. בוגר -הקונסרבטוריון הישראלי תל

תחומי ותואר שני -האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים לתואר ראשון רב

 שבתאי וינעם ליף.-ארי בן בקומפוזיציה בהדרכת

  

וכבר הופיע עם נגנים בכירים  הוא כוכב עולה בשמי הג'ז הישראלי עמרי הדני

ישראל -קרן התרבות אמריקהמטעם . זכה במלגות כגון אלי דג'יברי ועופר גנור

 שירת בצה"ל כמוסיקאי מצטיין.מהתזמורת הפילהרמונית הישראלית. ו

מאלה הוא , השפעה בתחום-ומוסיקאי רב מחלוצי הג'ז הישראלי ,שי ֶזלמן

-שהפכו את סצנת הג'ז הישראלית לכור היתוך תוסס וחי של סגנונות רב

תרבותיים. בשלושת העשורים האחרונים הופיע עם הגדולים שבנגני הג'ז 

הבינלאומיים שביקרו בארץ, בהם קרטיס פולר, פיטר ברנשטיין, אריק 

גראנט סטיוארט ועוד רבים. מופיע ברחבי אלכסנדר, גרג טארדי, ג'ימי גרין, 

העולם על בימות הג'ז הנודעות ביותר וכן בפסטיבל הג'ז בים האדום 

 אביב.-ובפסטיבל הג'ז של תל

 

 
 29.11.18 חמישיהקונצרט הבא: 

ה  ארבעה וטּובָּ
 , לו'צ – ה סילבסטריעמנואלֶ ויולה,  – מתן נוסומוביץכינור,  – רוברט מוזסו סעידה בר לב

ה –עדי הרשקו   טּובָּ
 נגני התזמורת הפילהרמונית הישראלית

 מיצירות שוברט )"ארפג'יונה"( ורון וידברג

 


