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((( החוג למוזיקה באוניברסיטה 
מציע מלגה שווה ביותר 

להרכבי ג'אז ומוזיקה מודרנית 
הכוללת נסיעה ושהות של 

שלושה שבועות בחוות המוזיקה 
אבאלוק בניו-המפשייר במימון 

מלא של הוצאות הנסיעה, 
האירוח והכלכלה. מטרת 

תוכנית המלגות היא לתמוך 
באנסמבלים המתרכזים במיוחד 
ביצירה או בביצוע של מוזיקה 
בת-זמננו. יש לנו עניין מיוחד 

לעודד סטודנטים בחוג למוזיקה 
באוניברסיטה ובוגריו להגיש 

את מועמדותם, אולם התחרות 
פתוחה לכל המוזיקאים בישראל.

((( האלבום החדש של אסף 
 ”GOLD SHADOW" אבידן

מראה סימנים של 
הצלחה גדולה 
וכבר בשבוע 

הראשון לצאתו 
הוא העפיל למקום 

הראשון במצעדי 
המכירות של 

iTunes בישראל 
ובצרפת. בימים 

אלה נמצא אבידן 
באירופה לצורך 

קידום ויחסי ציבור 
לאלבום, שכבר 
זוכה לביקורות 

חמות מהתקשורת 

הצרפתית. את האלבום, שיופץ 
בלייבל יוניברסל באירופה, 

החליט אבידן לא להפיץ ברשתות 
הגדולות בישראל ולהציע אותו 

למכירה דרך אתר האינטרנט 
שלו ובחנויות התקליטים 

העצמאיות הפזורות ברחבי 
הארץ, מהלך שבבסיסו הרצון 

לא להשתמש במנגנוני ההפצה 
הקיימים בארץ המציעים תנאים 
לא הוגנים למוזיקאים, סופרים 

וספקים קטנים. עם צאת האלבום 
ייצא אבידן עם להקתו לסיבוב 

הופעות חדש ותלת-יבשתי 
שיחל בארצות הברית בחודש 

הבא, יעבור בישראל בשני 
מופעי השקה חגיגיים )26 ו-28 
בפברואר בהאנגר 11( וימשיך 
לטור ארוך בכמה מהאולמות 
הגדולים והנחשבים באירופה 

לקראת קיץ 2015, שיהיה כולו 
בסימן הופעות ענק בפסטיבלי 

המוזיקה הגדולים.

((( חובבי אריק קלפטון יזכו 
הערב, שישי, למנה גדושה של 
הערצה לגיטריסט האגדי הזה. 

להקת הרוק שיימוס תחזור 
לסינמטק במחווה לקלפטון, 

מענקי הרוק והבלוז בכל הזמנים. 
המופע יכיל את גדולי הלהיטים 

מקריירת הסולו של קלפטון, 
מהתקופות שבהן היה חבר 

 Derek-ו Cream בהרכבים
and the Dominoes, וכן 

קטעים שבהם ניגן ושר עם 
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 הסטודנטית הילאנה ח'אטר, החוג למוזיקה באוניברסיטה ¿ צילום: יח"צ

ים
פר

וס
ה 

יק
מוז

ריצה ר קוסטו אמי

חיפה 
מרכז הקונגרסים 
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