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 בוקינג קיט –הקציצות של לידיה 

  לתיאום הופעות ופרטים נוספים:

 Fuzz New Media  |050-6686869מנהל יח"צ,  –אביתר 

evyaedri@gmail.com  |www.fuzznewmedia.com 

 פרסומים בתקשורת מפרט טכני רשימת הופעות קומיוניקט
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 בקיצור: "סמארט רוק".הרכב פרוגרסיב אלטרנטיב רוק, או  – הקציצות של לידיהאנחנו 

קלות, שמחפש אלטרנטיבה לבנאליות ולשעמום אינטליגנטיים, קהל חכם שלא מתגרה באתם אנשים  אבל מי אתם?

אתם רוצים רוק  –אתם לא רוצים רוק סטנדרטי  מגיעה לכם אלטרנטיבה! –מגיע לכם יותר  מכל ערוץ ותדר. המבצבצים

 כם בכל שיר מחדש.מגיעה לכם מוסיקה מוקפדת, מתקדמת ועשירה. מוסיקה מעניינת, כזו שתפתיע את עם סטנדרטים!

ילדים טובים מהכנרת, חברי ילדות. החבר'ה מהמושב והקיבוץ שעדיין עושים מילואים ואוהבים  אנחנו החננות של אתמול.

 ".Dream Theater"-" וMUSE" ,"System Of A Down"  בין שילובמעין  -ו הוא תוצר של סף גירוי גבוה הרוק שלנ את זה.

רק  בנד האזורית.-שריטה שדבקה בנו עוד בתיכון כאשר ניגנו בביג - וז'אנרים ממגוון סגנונותו בו השפעות רבות תמצא

 השינויים, התחכום והשבירות מצליחים לגרות לנו את האונות.

להשמעות בתחנות רדיו  וחררו סינגלים שזכוש, מתוכם "כתום"ו "הקציצות של לידיה" :י אלבומיםהיום שיחררנו שנעד 

לצד , 24, וערוץ 1, ערוץ 10 , ערוץ2 חשיפה טלוויזיונית  בערוץלכן, זכינו כמו . ועוד 88ב', רשת ג', רשת צ, "גלגלת כגון רבו

 .ועוד דיעות אחרונות, עיתון "במחנה"של מעריב, עיתון י NRG של קשת MAKO אזכורים בתקשורת הכתובה ובאינטרנט:

 שמפוצץ מועדונים למעלה מעשור. MUSEפע מחווה מצליח לענקית הרוק הבריטית החומר המקורי, יש לנו מוצד ל

 הגעתם למקום הנכון. –אם גם אתם מרגישים כמונו, שחסר לכם משהו ואתם לא מצליחים לשים עליו את האצבע 

 לא הרוק הסטנדרטי שלך! זה –הקציצות של לידיה 

 הקציצות של לידיה הם:

 יובל וייסלר: תופים|  מאור דורני: קלידים ושירה|  גלעד הרצוג: בס ושירה|  אביתר אדרי: שירה וגיטרות

 Fuzz New Mediaמנהל יח"צ,  –אביתר  לתיאום הופעות ופרטים נוספים:

050-6686869  /evyaedri@gmail.com  /www.fuzznewmedia.com 
 

 

 

 

 

  

 001 קומיוניקט

 יפים נבחרים של הקציצות של לידיהצפו בקל
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 ארה"ב:

 (1.3.2011, מילווקי, וויסקונסין ]הופעה כפולה[ )תיכון ניקולט -
 (1.3.2011, מילווקי, וויסקונסין )בר-מיראמר -
 (2.3.2011, וויסקונסין )אוניברסיטת מדיסון -

 

 ת"א ואזור המרכז:

 (12.9.13/ ) (2.10.14( / )21.9.15( / )12.3.17, ת"א )אוזן בר -
 (11.11.16) אירוע תרומה -שירת החיים של האחים ערן ועודד קורנפיין , התרבות דרום השרוןהיכל  -
 (25.10.12, בת ים )מגדלור -
 (9.8.12, אשדוד )מטרונום -
 (26.5.12, נתניה )פלורנטין -
 (19.5.12, ת"א )מייקס פלייס -
 (26.1.2011, ת"א )בארבי -
 (2.11.2007)/  (11.1.2008)/  (9.5.2008)/  (15.8.2008)/  (4.4.2010)/  (15.9.2011) , ת"אסאבליים -
 (7.10.2010, כפר סבא )הבית השני -
 (8.3.2010, ת"א )ברזילי -
 (28.12.2009, ראשל"צ )ברון -
 ( 15.1.2010, הרצליה )הכוכב השמיני -
 (14.8.2009)( / 2.6.12), ת"א תמונע -
 (1.9.2007)/  (18.5.2007)/  (3.4.2009)/   (17.7.2009) , ת"אבלום בר -
 (9.2.2008, ת"א )קולטורה -

 

 :בתקשורת הופעותפסטיבלים + 

 (8.10.2009, גן האם, חיפה )פסטיבל הסרטים -
 (7.10.2009, גן החבל, שוהם )פסטיבל מוזות -
 (28.4.2009) 10תכנית בוקר של ערוץ  – "על הבוקר" -
 (10.4.2009, נמל ת"א )24, ערוץ האולפן השקוף -
 (25.2.2009), צריפין 10בה"ד  -
 (21.8.2008, "יוצרוקפסט" )חוף צמח -

 001 רשימת הופעות

 רשימת הופעות
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 (28.5.2008) פסטיבל סרטי סטודנטים –, ת"א סינמטק -
 (30.6.2004טבריה ) –, יד שטרית הבמה החמה"תחרות " – דיו "קול רגע"ר -

 

 חיפה והקריות:

  (6.6.2010)/  (22.12.2010) , קריית חייםאלפנט -
 (30.9.2010), קריית חיים בר-בי -
 (15.3.2010, חיפה )מוריסון -
 (15.12.2009, קריית חיים )מורגן -
 (29.8.2009)/  (26.10.2009)/  (5.1.2010)  , חיפהביט -

 

 ירושלים:

 (15.12.2010( / )28.4.12) ( /18.8.12) , ירושליםבלייז -
 (6.9.2009, ירושלים )כנען -

 

 באר שבע ואזור הדרום:

 (19.3.12), באר שבע ארלוזורוב  -
 (27.11.2010, באר שבע )ברקה -
 (5.5.2010, באר שבע )בלק אנד וויט -
 (27/3/2010, אשדוד )מיקה -

 

 אזור הצפון:

 (30.11.12, ערב קורנפיין )אפיקים -
 (9.2.2010)/  (10.11.2010) ( /24.1.12) :פאב כרמיאל -
 (21.10.2009)/  (16.9.2010) , אפיקים:דוריס בר -
 (24.2.2010), תל עדשים פלינטס -
 (19.2.2010, עין גב )קופנגן -
 (27.3.2008, תל קציר )TKפאב /  (3.12.2009בובה בר ) :תל קציר -
 (3.8.2009, כנרת )על הנהר -
 (26.4.2009תיאטרון בית גבריאל )/  (2.7.2009) דשא בית גבריאל-אמפי , צמח:בית גבריאל -
 (1.5.2009, מטולה )גריפין -
 (16.10.2008, כפר תבור )לולה -
 (4.10.2008) :, קיבוץ דןפטריה -
 (24.7.2007עם טל פרידמן והקריות ) מסיבת בריכה בגזית -
     של רדיו קול רגע, בית קשת בר-רדיו -
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 (24.8.2012) כתבה של אילן לוקץ' –: אולפן שישי 2ערוץ 

 (27.4.2009) על השיר "ארץ אש" חיים אתגר וטלי מורנו בראיון עם אביתר: 10ערוץ 

 (17.11.2009) יפה" מאקו: כתבה על הקאבר "כשאת בוכה את לא

" ו"ילד" מגיע תורה של גרסת כיסוי מיוחדת לקלאסיקת הרוק 72אש", "-"אל תבכי, יש קציצות... אחרי השירים "ארץ

החידוש של "הקציצות" מאופיין בהרמוניות  ."כשאת בוכה את לא יפה", שכתב יהונתן גפן והלחין שמוליק קראוס

  MAKO | אסף נבו ."יים להםווקאליות, בסאונד, בקצב ובגרוב האופיינ

 (29.4.2009) מאקו: כתבה ליום הזכרון על הסינגל "ארץ אש"

החלה העבודה על אלבום "שירים לזיכרון ולעצמאות... הקציצות של לידיה מקדישים שיר לחבר שנפל". "בתום השירות 

תפסו אותם בעיצומם של ההקלטות אך תוך זמן קצר גם "מבצע" זה היה  8הבכורה. מבצע "עופרת יצוקה" וצו 

מאחוריהם. השיר "ארץ אש", נכתב על ידי הסולן אביתר אדרי בעקבות מותו של חברו מלקו אמבאו ז"ל, שנפל בקרב 

  MAKO | אסף נבו ."בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה

NRG (4.6.2009) "72: כתבה על הסינגל "מעריב 

הוא שיר לא פשוט על מחבל מתאבד שמתכונן לבצע פיגוע בארץ. את השיר כתב הרצוג בעקבות   72"הבתולות צוהלות... 

  ".שירותו הקרבי בעזה

  (11.5.2010) פלוס: ביקורת על אלבום הבכורה של הקציצות-נדב הופמן, הסקיצה

"הקציצות לקחו קצת מכל השפעה והצליחו ליצור את מה שמאוד קשה ליצור אם לא משקיעים בכל פרט ופרט, ליצור 

אין ספק שמדובר בלהקה שפותחת עיניים, עובדת ברצינות מקצועית, ]...[  יחד אותם ושייך רק להםמשהו שלבסוף מי

לומדת מכל מי שיכול ללמד אותה בסגנון שלה ואחרי כל הדמיון הרב ללהקות אחרות בארץ ובעולם, יוצרת רוק כבד 

 נדב הופמן ה".טוויסט משלה, של הקציצות של לידימודרני עם 

 001פרסומים בתקשורת
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 (3.4.2009) יצות ברוטב פטריוט: קצבמחנה

הם  .ליםוסטי"-תותחנים-כפיר-בים גבעתי"קציצות ברוטב פטריוט". "חברי להקת הקציצות של לידיה הם ילדים טו

 רינת אביגוד קציצות עוף קצת מוזרות בנוף הרוקיסטי של ישראל והם יודעים את זה".

  (22.9.2010) : לפי מתכון סודיזמן חיפה

 תנסו את "הקציצות של לידיה". רוצים משהו שונה, מוסיקה קלאסית עם פרוגרסיב?

  (1.3.2009) קציצות, מלחמה ורוק: ידיעות הגליל

מה הקשר ביניהם? להקת הרוק הקציצות של לידיה, שחבריה שירתו בקרבי ויש להם מסר  –מלחמה ורוק "קציצות, 

ערכי להעביר לדור הצעיר". "ארבעה קיבוצניקים ומושבניקים מאזור הכנרת שהחליטו להביא לסצנת הרוק הישראלית 

 משהו חדש".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרסומים בתקשורת

http://www.fuzznewmedia.com/
mailto:evyaedri@gmail.com
http://www.fuzznewmedia.com/
http://www.fuzznewmedia.com/
http://www.fuzznewmedia.com/
https://www.facebook.com/hakzizot/photos/a.506661586029885.124701.330155227013856/506661646029879/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hakzizot/photos/a.506661586029885.124701.330155227013856/506662716029772/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hakzizot/photos/a.506661586029885.124701.330155227013856/506662716029772/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hakzizot/photos/a.506661586029885.124701.330155227013856/506662716029772/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hakzizot/photos/a.506661586029885.124701.330155227013856/506662772696433/?type=3&theater


 בוקינג |ניהול אמנים  |פאז ניו מדיה: פרסום דיגיטלי 
 050-6686869 | evyaedri@gmail.com | www.fuzznewmedia.com   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :קשריש א

 evyaedri@gmail.com  | 050-6686869אביתר אדרי: 

 :הלהקהרכב ה

 ערותהו נדרשיוד צ כלי שם

 (/ הסולן פרונטמןהבסיסט הוא ה) ומוניטור DI,יקרופוןמ + שירה סבגיטרה  הרצוגלעד ג

 (בורד-לפדאל יש לפנות מקום)ר ומוניטו יקרופוןמ חשמלית + שירהגיטרה  אדריביתר א

 (מ"ס Yamaha Motif ES8 – 50X150)ר ומוניטו DI,יקרופוןמ + שירה לידיםק דורנימאור 

 (MP4המתופף מפעיל דגימות בעזרת )ר ומוניטו MP4 DI+ ופים ת וייסלר ליוב

 

 :נדרשיוד צ

 בסגבר מ -
 חשמליתמגבר  -
 תופיםמערכת  -
 (.4מיקרופונים + סטנדים + כבלים )מינימום  8 -
- 3 DI  (.1)מינימום 
 .(2)מינימום  בשליחות נפרדות מוניטורים 4 -
 ערוצים(. 8מיקסר )מינימום  -
 )מומלץ ביותר!( שירהלקומפרסורים  -
- PA 
 .כדומהציוד נגינה, ציוד הגברה ו :רב לנו ציודיש  –במקרה של מחסור בציוד יש לעדכן אותנו  :הערה -

 

 

טכניפרט מ  001 

 טכניפרט מ
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 :במהשים תר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :כללייםגשים ד

תופים מרובי מצילות, מופע רוק יחסית כבד,  רוק.-סמארט /רוק  אלטרנטיב-פרוגרסיב –סגנון מוסיקאלי  :המופעופי א

הרבה . ומקפיץ, גרובי רועשפע מו ., לרבות דיסטורשן בסגיטרות עם הרבה דיסטורשן ואפקטים, בסים חזקים ודומיננטיים

 (לא מטאל!אך )קפיצות ותנועה על הבמה 

 MUSE :פרנסר

 קולותהחשוב מאוד שגם המיקרופונים של הוא הפרונטמן והסולן הראשי. שלנו הבסיסט  הגברת השירה:לגשים ד

בו זמרים  3ימוש רציף בהרמוניות ווקאליות ), יש שסולןהשירת מלבד ל, שכן + קלידים( יהיו חזקים שמליתחהשניים )

 .רסורים על השירותמפלעבוד עם קובחום מומלץ  .(ואקפלות ניתזמ

במה אלמש במהן ימי להק   

 מגבר חשמלית + מיקרופון

 טכניפרט מ

 DI+  מגבר בס

 מיקרופון + DI + לידים ק + פדלים חשמלית + מיקרופוןטרה גי

 + מיקרופוןס ב

 MP4  +DI+  ופיםת

 בסוניטור מ
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