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הזמר והמוזיקאי אבנר שטראוס מוציא סינגל רביעי,
'המציאות היא כמו נעל' .שיר קצבי וג'אזי מאלבום חדש שבדרך
"הבלוז של תל אביב" – שטראוס מסתכל אל המציאות ההפכפכה של
החיים בקריצה הייחודית לו אותה הוא מטיב לתאר.
להאזנה והורדת הלינקטון לחצו על הלינק :המציאות היא כמו נעל
'המציאות היא כמו נעל' ,הינו סינגל רביעי של הזמר והמוזיקאי אבנר שטראוס מאלבום חדש ,שמיני במספר,
"הבלוז של תל אביב" .הפעם בגרסת סינגל  2:55ובגרסת האלבום .3:57
שטראוס חוזר בסגנון קצבי ג'אזי ועיבוד מבריק כשעל הקונטרבס– אלי מגן וקבוצת נשפנים משובחת בהרכב
קבוע ,וירון בן עמי שמתארח באלבום.
שטראוס מביט בקריצה על המציאות היומיומית ההפכפכה של חיינו ושלו וכאמן ,משורר 'קוסם מילים' והוא
מתארה במרקם מילים ומוזיקה בסגנונו הייחודי ובחיוך נסתר שאופייני למוזיקה שלו:
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בימים אלו שטראוס עובד על 'סיבוב חורף'  -מסע הופעות חורפי והשקה המתוכנן בדצמבר ובינואר עם
השקת האלבום המשלב מוסיקת בלוז ג'אז ובלדות רוק ופולק-רוק אינטימיות  .הסינגלים הקודמים מהאלבום;
"הבלוז של תל אביב"" ,סדק" ,ו"רעם" ,שיצאו בחודשים מאי-אוגוסט השנה ,זכו להשמעות רבות בתחנות
רדיו בכל רחבי הארץ.
אבנר שטראוס ,זמר ,מלחין ,גיטריסט ,פזמונאי ומשורר ישראלי .הראשון שהקים הרכב בלוז ישראלי ,ונחשב
כאבי הבלוז הישראלי מאז שירו יש לי טלפון ואין לי עם מי לדבר ואלפי הופעות הוא בעל קול ייחודי בסצנת
המוזיקה בישראל ,בין המעטים שנושמים ,מנגנים ושרים בלוז שנשמע אותנטי גם בעברית .החל לפעול
כמוזיקאי בתחום האוונגרד ,ובשנות ה 60-תחילת ה 70 -הופיע בלהקות רוק בחיפה ,בתל אביב ובירושלים .
לאתר הבית של אבנר http://www.avnerstrauss.com
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