'תורת המיתרים /אבנר שטראוס
מילים ולחן  :אבנר שטראוס

המוסיקאי אבנר שטראוס מוציא את הסינגל הרביעי 'תורת המיתרים',
מאלבומו החדש שבדרך "הבלוז של תל אביב".
הסינגל יוצא עם שיר בונוס ' ‘Saw the lightעם זמרת הנשמה שבחיה בת
ישראל ,שתופיע עם שטראוס במופע השקת האלבום ב 11 -בדצמבר.
להאזנה והורדת הלינקטון לחצו על הלינק:

תורת המיתרים | (Saw the light (Angles

תורת המיתרים ,הוא סינגל כפול ,הסינגל הרביעי של הזמר והיוצר אבנר שטראוס מתוך אלבום חדש ,שמיני
במספר" ,הבלוז של תל אביב" .שיר קצבי ומשעשע בסגנונו הייחודי לשטראוס.
ויוצא לקראת יום הולדתו ( 6בנובמבר ) .
בנוסף שיר מקורי באנגלית בסיגנון גוספל אקפלה ) ‘Saw the light' )Angelsעם שבחיה בת ישראל,
שיר אותו חלם בלילה לפני כשנה ,בבוקר התעורר למצוא את האקורדים הנכונים ,שנרקמו לכדי שיר קסום
אליו מצטרפים גם אלי מגן קונטרבס תום שטראוס הקשה וירון בן עמי בקול נוסף.
שבחיה בתי שראל עובדת עם אבנר כ  52שנה ויחדיו חרשו את הארץ בלמעלה מ  0211מופעים עוד מאז
פסטיבל הג'אז בים האדום ( 0995ראה וידיאו בדף בפייסבוק )
https://www.facebook.com/191903854160237/videos/1474964462520830/?pnref=story
והאלבום "בלוז חצי אחוז" של שטראוס ונשים גדולות שהיה האלבום הראשון על טהרת הבלוז בישראל
והשיר "האמבל מי " מהאלבום הכפול 'בלוז האור הגנוז' שהושמע הרבה  ,לפני כשנה נחשפה שבחיה לקהל
רחב בתכנית כוכב נולד .

עם השקת האלבום ב 11 -בדצמבר

עם שבחיה והלהקה בתאטרון תמונע

יפתח שטראוס מיני סיבוב הופעות חורפי .
הסינגלים הקודמים מהאלבום; "הבלוז של תל אביב"" ,סדק" ,ו"המציאות היא כמו נעל" מתוך האלבום
שיצא השנה ,זכו להשמעות רבות בתחנות רדיו בכל רחבי הארץ .אבנר משלב באלבום בין מוסיקת הבלוז ,
לבין בלדות רוק ופולק-רוק אינטימיות.
אבנר שטראוס ,הוא זמר ,מלחין ,גיטריסט ,פזמונאי ומשורר ישראלי .הראשון שהקים הרכב בלוז ישראלי,
ומכונה "אבי הבלוז הישראלי"  ,הוא בעל קול ייחודי בסצנת המוזיקה בישראל ,בין המעטים שנושמים ,מנגנים
ושרים בלוז כדרך חיים ,ועוד בשפה העברית .החל לפעול כמוזיקאי בתחום האוונגרד ,ובשנות ה01 - 61-
הופיע בלהקות רוק בחיפה ,בתל אביב ובירושלים .שיתף פעולה על אמנים מוכרים רבים וכתב שירי בלוז
מקוריים בעברית והוציא אלבומי סולו גיטרה ( חצר פנימית וקו המשווה ) .
'תורת המיתרים' – הקליפ לייב באולפן מופיע ביוטיוב מילים ,לחן ,עיבוד והפקה 4אבנר שטראוס .נגנים:
אבנר שטראוס -שירה וגיטרה ,נעם דיין גיטרה מובילה  ,משה לוי – קלידים ,תום שטראוס – תופים ,מרק
רוזן -סקסופונים ,עידו גור – חצוצרה ,משה דוידסון  -גיטרה בס אלימלך גרונדמן – תופים
מיקס ומאסטרינג :קובי פרחי .טכנאי הקלטות :קובי פרחי ,אייל שינדלר  .אולפן 4מצלול .צילום  4קובי פרחי
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