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 קומיוניקט#
 

 

 

 

 

 פולק מקורי בעברית. -רוק-יוצרת ישראלית שמנגנת, כותבת ושרה אינדי-שלום, שמי תמר ליאונוב, זמרת

", מתוכו שוחרר בנות האליםבימים אלו אני  נמצאת בעיצומו של סיבוב הופעות  עם האלבום השני שלי " 

 צפיות תוך שבועות בודדים!  35,000-שגרף למעלה מ ",וסיסאוח "הקליפ הראשון 

מרכז היצירה שלי הן המילים. אני מנסה בעזרתן לדייק את הכאב ואת עוצמת הרגשות שלי ומטיילת עם 

ודיות דרך המילים. אני כותבת כי אני חייבת, הכתיבה היא אחת הדרכים שלי להבין ולחוות. כמו לשבת המל

 לבד על גג העולם ולראות את הכל ממרחק אבל בו בזמן גם מתוך עצמי.

, באז ון'ג, קינן רונה, אלאל קורין: שלי היצירה על שמשפיעות חושבת שאני ויוצרות זמרות הרבה אוהבת אני

 .LP-ט בוש וקיי

 

 

 www.tamarleonov.com :באתר שלישלי ומעוד הרבה דברים טובים מהמוזיקה אתם מוזמנים להתרשם 

 פייסבוקחפשו אותי ב|  "אוח וסיס"קליפ החדש לצפייה ב
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 #רשימת הופעות
 

 

 

 

 רשימת הופעות
 סלון, יפוהופעת    10/12/17

 חברתי הראשוןהרדיו ה   30/10/17

 בלייז, ירושלים   16/10/17

 צוזאמן, ת"א   8/8/17

 מופע השקת הקליפ "אוח וסיס", חיפה   17/7/17

 סינקופה בר, חיפה   19/6/17

16/4/17   Doobie'sחיפה , 

8/4/17   Doobie's, חיפה 

 הופעות סלון, ירושלים   30/1/14

 סינקופה בר, חיפה   17/4/12

 מופעה השקת אלבום הבכורה: בר "הקצה", ירושלים   13/4/11

 ירושלים בר, ולענט'טצ   24/2/11

 2011  ירושלים" קולך" כנס   2011

 חיפה ש"נו דתי תרבות מרכז   2010
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 #פרסומים בתקשורת
 #תמונות יח"צ

 להאזנה#שירים 
 

 

 :פרסומים בתקשורת

NRG – באמונה שלמה: הכירו את תמר יפרח, אמא, דתיה וזמרת 

 " | המלצות דיסקיםתמיד היה מזה קצת בעולם" ליאונובתמר  –דוס מיוזיק 

 בעולם"סינגל ראשון מתוך אלבום הבכורה "תמיד היה מזה קצת  – "ימושו" ליאונוב:תמר  –פלייליסט 

 פס קול לסרט תדמית – תופורום נשים דתי ",קולך"

 

 תמונות יח"צ

 לחץ כאן –להורדת התמונות 

 

 

 

  

 

 

 שירים להאזנה

 לחץ כאן – שירי האלבום השני "בנות האלים"להאזנה ו/או הורדת 

 אוח וסיס .1

 את לא נמצאת .2

 ארס פואטיקה .3

 לחץ כאן –שירי האלבום הראשון "תמיד היה מזה קצת בעולם" כל להאזנה ל
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http://www.nrg.co.il/online/54/ART2/231/276.html
http://www.dosmusic.co.il/2011/02/blog-post_2574.html?m=1
http://www.play-list.co.il/10243/%D7%AA%D7%9E%D7%A8-%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%97-%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%95/
https://www.youtube.com/watch?v=Omzk6-Fb5_c
https://drive.google.com/drive/folders/0B5NR4dAYQ8uRaXJ0MVN5blh5cjQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B5NR4dAYQ8uRZGNYNVlpQlc5akk?usp=sharing
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 #מפרט טכני
        

 054-9981134תמר:  –איש קשר     
 

 

 

 :ציוד מינימלי נדרש לקיום הופעת הרכב אקוסטית + חשמלית + בס

 ערוצים 4מיקסר  ✓

 נוסף למגבר גיטרה 1+  מיקרופונים לשירה 3 ✓

 מגבר גיטרה חשמלית. ✓

 .P.A-עם חיבור ל .D.Iמגבר בס, או לחלופין  ✓

✓ D.I. עם חיבור ל-P.A. .עבור גיטרה אקוסטית, או חיבור למגבר 

 מוניטורים. 2 ✓

 

 ציוד שיש ברשותי ושניתן להביא להופעה:

 אקוסטית גיטרה ✓

 מגבר+  חשמלית גיטרה ✓

 מגבר+  בס גיטרה ✓

 כניסות 4 עם מיקסר ✓

 SM58 מיקרופונים 2 ✓

 מוגברים רמקולים 2 ✓

 .ויעילה חמודה אפקטים קונסולת ✓

 

 מגבר בס מגבר חשמלית + מיקרופון :תרשים במה

 מוניטור ימין במה מוניטור שמאל במה

 D.Iאקוסטית + שירה +  D.Iבס + שירה +  חשמלית + שירה
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