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 הדג נחש סימפוני

 

 

 הדג נחש סימפוני  

חדשים תזמורתיים מלווה בעיבודים  רועי אופנהייםבניצוחו של   תזמורת המהפכה

היפהופ -ראפ-המביאה לבמה את מיטב שיריה במופע רוק ,להקת הדג נחשאת 

 חברי הלהקה בליווי תזמורת של שלושים נגנים,  ל כ ופע ייחודי שלמסימפוני. 

 .   זוהר שרוןבניהולו האמנותי של 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



הפקה מיוחדת של האופרה הישראלית   -הדג נחש סימפוני 

 החדשה בפסטיבל 'צלילים במדבר' 

 בסגנון חדש...""תזמורת המהפכה והדג נחש מפתיעים 

רכב קלאסי או תזמורת  מארח פרויקט משותף להנה שהפסטיבל יוזם או זוהי איננה פעם ראשו 
 סימפונית וללהקת רוק או יוצר מרכזי מתחום המוסיקה הפופולארית בישראל. 

על בימת 'צלילים במדבר' עלו בעבר מופעים חלוציים של להקת 'נקמת הטרקטור' והרביעייה 
 הזמר הראל סקעת   יה הירושלמית, כמו גםר והיוצר ברי סחרוף ותזמורת האקדממשל הז העכשווית,

 ותזמורת סימפונט רעננה, קורין אלאל, מתי כספי, יוני רכטר ועוד רבים וטובים. 
 

תזמורת המהפכה גם היא הייתה שותפה מרכזית במיזמים מסוג זה בהביאה אלינו את המופע  
 הסיפור האמיתי'   -הסימפוני של אביתר בנאי, את פרויקט האנימציה הראשון, את 'פטר והזאב 

ת המופע האחרון והמיוחד שלה עם להקת הדג נחש, מייד לאחר שהציגה בפתיחת הפסטיבל ה א ועת
 את פרויקט האנימציה השני.  

 
גם את זמרת הסופרן   דמאח  תזמורת המהפכהבשיתוף עם  הדג נחש מופע חגיגי זה של להקת 

 .אפרת אשכנזי הישראלית 
 

לטינה ותארים חמישה אלבומי זהב ופ שנות פעילות רצופות, עשרה-המציינת חמש  הדג נחשלהקת 
מכל הקשת האפשרית, מלהקת השנה ועד לשיר השנה, תבצע במופע זה את מיטב שיריה הידועים 

הופ ציוני" ואחרים( בעיבודים  -היפ -)"שירת הסטיקר", "שיר נחמה", "אין לי אף אחד", "גבי ודבי 
הם עוסקים  ד מפס הקול הישראלי ו ה הפכו לחלק בלתי נפרתזמורתיים חדשים ומקוריים. שירים אל

   .ובשאיפה לחיים שפויים יותר בחלק הזה של העולם במציאות הישראלית המורכבת
 כל השירים עובדו על ידי שישה מעבדים שונים: 

 זהר שרון,  
 חי מאירזדה,  
 אמיר לקנר,  

 אשר גולדשמיט,  
 , אורית גוראל

 אסף מתתיהו.  
 

 הופ עדכניים  להקת "הדג נחש" פרצה בסערה מתוך ירושלים הבירה. הלהקה המשלבת צלילי היפ
עם טעמים של אלקטרו ופ'אנק ומערבבת גרובים עכשוויים עם אווירת אגן הים התיכון, הפכה במהרה  

לאחת הלהקות המוכרות בישראל. כבר מימיה הראשונים צעדה להקת "הדג נחש" על השביל הצר  
 פולאריות למודעות ומעורבות חברתית.  שבין פו 

 
שירי הלהקה עוסקים בשוויון ובזכויות אזרח הן בעולם והן בישראל. חברי הלהקה התנדבו פעמים 

רבות לטובת מטרות חברתיות בישראל. בעיקר ידועה פעילותם במסגרת "עמותת פסטיבל בשקל", 
 עמותה שמטרתה צמצום פערים תרבותיים בין מרכז לפריפריה. 

 
 הלהקה זכתה בהכרה פעם אחר פעם, וקיבלה פרסים הכוללים להקת השנה, אלבום השנה,  

קליפ השנה ותמלילני השנה. כמעט כל אלבומי הלהקה זכו למעמד תקליט זהב או תקליט פלטינה.  
רשתות טלויזיה בישראל שידרו סרטים דוקומנטריים על אודות הלהקה, המוזיקה שלה והפעילות  

   ך שנות פעילותה.החברתית שלה לאור
 



 חברי הלהקה הם:  
 שאנן סטריט,  

 יה יה אהרונוב,  
 שלומי אלון,  
 משה אסרף,  
 , גיא מרגלית

 דודוש קלמס. 
 

 .  רועי אופנהייםבניצוחו של  תזמורת המהפכה  תופיע  יחד עם הדג נחש
"תזמורת המהפכה", בדומה ללהקת "הדג נחש", נחשבת ליוצאת דופן, פורצת דרך וממציאת שפה  

בשונה מתזמורות אחרות זהו אנסמבל יוצר ומעבדה למוסיקה ישראלית מקורית  מקורית משלה. 
מדי שנה יוצרת התזמורת  המשלב מוסיקה תזמורתית, כלים אלקטרוניים ואמנויות במה אחרות. 

שנות פעילותה יצרה והפיקה התזמורת פרויקטים מוסיקליים שונים  7-פרויקט מוסיקלי מקורי חדש. ב
   :בו אנימציה, וידיאו ארט, תיאטרון ומחול, וכן שיתפה פעולה עם אמנים מובילים כגון אשר שיל

 ואחרים.  Third World Loveאביתר בנאי, ירמי קפלן,  
 
 

 מופעי התזמורת זכו להערכה רבה מצד המבקרים, הקהל ומוסדות התרבות השונים בארץ. 
 


