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תרבות

סיפורי  רועים
מערכת  עלונדון  (16/07/2013)

המתופף  ואמן  כלי  ההקשה,  אסף  סירקיס  משיק  את  אלבומו  השלישי  של  הטריו

שלו,  'סיפורי  רועים'  שמחזיר  אתכם  קרוב  לטבע  וקרוב  לעצמכם  במועדון  הג'אז

פיצה  אקספרס  בסוהו,  המוסד  הידוע  של  אמני  ג'ז  שהגיעו  לפסגה

      הישארו  מעודכנים!  הירשמו  לניוזלטר  או  עקבו  אחרינו  ב:  

בסיפורי  רועים  (Shepherd’s  Stories)  משתתף  הצוות  הקבוע  שלו,  הבסיסט  ירון  סתוי  והגיטריסט  היווני,
"The  Monk"-ב-2010  ו  Letting  Go"  טסוס  ספיליוטופולוס,  שעבדו  איתו  על  שני  אלבומים  נוספים

ב-2008.  
"סיפורי  רועים"  נוצר  בשל  רצונו  של  אסף  לחקור  את  הדרך  שבה  מלודיות  משפיעות  על  הנשמה  שלנו
ואיך  שמוסיקה  משפיעה  על  ה"אני  האמיתי"  שלנו.  זה  מבחינתו  אפקט  הרועים,  כאשר  מלודיה  מזכירה
לנו  משהו  ששמענו  קודם,  תחושת  אני  מכיר  את  המנגינה  הזו  מאיפשהו  אבל  לא  ניתן  להצביע  בדיוק
מהיכן.  זה  דומה  לתחושת  ה"דז'ה  וו".  סיפורי  רועים  אמורים  לחבר  אותך  למשהו  גדול  ממך,  אמת

נשכחת  או  תודעה  קולקטיבית.  רגעים  אלה  הם  רגע  של  חיבור  לנשמה  שלנו,  הם  תזכורת  מהיכן  באנו.  

אסף  מתאר  שהוא  מושפע  מאוד  מסצינת  הג'אז  המקומית  שהיא  דינאמית  ותוססת  בעיקר  ב-6  שנים
האחרונות.  מוזיקאי  שהוא  מושפע  ממנו  רבות  הוא  קווין  גלזגו  (Kevin  Glasgow),  אחד  השמות  החמים

בתעשייה.  וכמובן,  ממוזיקה  הודית  בה  לונדון  מבורכת  וממנה  הוא  כרגע  שואב  השראה  רבה.  
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אירועים  בישראל    חוק  ומשפט    סגנון    תיירות  ופנאי    תרבות    דעות    קהילה    ספורט    עסקים  ונדל"ן    אקטואליה
ראאד  סלאח  הורשע  בהסתה  לאלימות  בשל  דרשה  שנשא  בירושלים  -  הארץ  (23:9:8  ,8/11/2013)

English הפוך  לדף  הביתהמייל  האדוםעקבו  אחרינו  ב:בלוגים   הוסף  למועדפים

חפש  באתר

משובהירשמו  לניוזלטראודותנקודות  חלוקהטלפונים  חיונייםראשי

קול  הישראלים  בבריטניה

שיחות  ליעד  1
בישראל  -חינם

local03.com/שיחות…

דברו  עם  יעד  1  חינם  ללא
הגבלה  ובנוסף  קבלו  קו
טלפון  ישראלי-  מתנה!

אינדקס  עסקיםדרושים



"זה  מרגש  עבורי  שהאלבום  מייצג  דברים  רבים  שלמדתי  ותרגלתי  כמוסיקאי  וכאדם.  במהלך  השנים
האחרונות  אני  לומד  את  אמנות  מערכת  כלי  הקשה  דרום  הודית  שנקראת  קונאקול  (Konnakol).  יש  לזה
השפעה  מהפכנית  על  הנגינה  שלי  ועל  ההבנה  שלי  של  קצב.  כמו  כן,  השתמשתי  בכמה  אלמנטים  הודיים

באלבום  זה.  

אני  חושב  שיש  תחושה  שהשקענו  הרבה  מחשבה  באלבום  הנוכחי,  כאשר  משווים  לאלבומים  הקודמים
שעשיתי  עם  השלישייה,  אבל  באותו  הזמן  האלבום  מרגיש  פחות  מתאמץ,  יותר  טבעי  ומאולתר.  זה  נובע

בחלקו  מהעובדה  שהשלישייה  מנגנת  יחד  מאז  2007,  ופיתחה  צליל  משלה,  כי  אין  תחליף  לנגינה
משותפת  במצבים  רבים."  

אסף,  ניגן  בארץ  עם  יאיר  דלל,  אלברט  בגר  והרולד  רובין.  בשנת  2000  החל  לנגן  עם  המוזיקאי,  גלעד
עצמון  ואנסמבל  הבית  האוריינטלי,  (Orient  House  Ensemble)  איתם  זכה  במגוון  פרסים  והקליט

שבעה  אלבומים.  גלעד  עצמון  הוא  אחד  הדמויות  הססגוניות  בסצינת  המוזיקה  בלונדון  ואנטי  ציוני  ידוע,
אמר  על  אסף  שהוא  ה'מתופף  הכי  טוב  בעולם'  אבל  לא  מתעניין  בפוליטיקה.  אולי  בשל  כך  נפרדו

דרכיהם.  

כאמור  ההופעה,  מחר  במועדון  הג'אז  פיצה  אקספרס  בסוהו,  יום  רביעי  17.7.13  ב-20:00  בערב,

Hello,  My  Name  Is  Paul

Smith

15/11/2013  תערוכה  המוקדשת
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Tweet 2 שתף

אסיה  כבר  זכתהאשת  העכבישחסרת  משקל
ואתם?

צומחת  מתוך
משברים

חצוף  בועט
ומרגש

פתיחת  דלתות  ב-  19:00,  מחיר  15  פאונד  לכרטיס,  דיסק  חינם  למזמינים  מראש.  
  http://www.pizzaexpresslive.co.uk

עוד  בתרבות

תגובות

כל  הנאמר  בתגובות  הוא  בגדר  דעות  הגולשים  בלבד  ועל  אחריותם.  נא  להשתמש  בשפה  נקייה
ותרבותית.  במידה  ואתם  נתקלים  בתגובה  לא  מכובדת,  אנא  הודיעו  לנו  על  כך  בעמוד  המשוב.

שלח  תגובה  לכתבה

שם:
  

תוכן  התגובה:  

אתרי  טלוויזיה  ישראלית

אתרי  תחנות  רדיו  ישראליות

אתרי  חדשות  מבריטניה

מידע  לנוסעים  בטיוב

תגובות  אחרונות
ספרמקסים!  קניתי  לילדים  שלי  והם  לא  מוכ

נים  ללכת  לישון  בלעדיו.  ...
משה  (2013-11-05  05:50:18)  בתגובה  לאש

ת  העכביש

Amazing  book  and  Fantastic  writer,  
  highly  recommended

Neta  (2013-11-03  11:01:48)  בתגובה  לאש
ת  העכביש

בהופעת  היחיד  של  אדיר  מילר  הדבר  היחי
ד  שהוא  עושה  זה  לצחוק  על  האנשים...  על

זה  אנחנו  משלמים,  והוא  מקבל  ...
עדן  (2013-10-21  13:36:12)  בתגובה  לאלתו

ר  אדיר

אני  זוכר  את  אריאלה  אשד  כמזכירת  המער
כת  המתוקה  ב"מעריב  לנוער".  זיכרונות  טו

בים....
גלעד  פ.  (2013-05-17  14:56:32)  בתגובה  ל

לא  נופל  לקלישאות

What's  it  take  to  become  a  sublime  
?expouendr  of  prose  like  yourself

Chris  (2012-10-12  14:48:09)  בתגובה  לזכו
ת  הצעקה

17אהבתי


