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נגישות :בעל רשיון נהיגה בתוקף
גובה 181 :ס״מ
שיער :שחור
עיניים :חומות
מנעד קולי :בריטון ) - E2-Ab4בפלצט עד (F#5

זמר ,שחקן ,מלחין ומעבד.
עולה חדש מהונג קונג ,שם זכיתי במקום הראשון
בתחרות  Yrock POP 2013ובמקום .השלישי
ב .Star Factor 2009הופעתי בפסטיבלי מוזיקה
והתארחתי בתכניות רדיו ).(RTHK Radio 1
בארץ  -בוגר בי״ס רימון למוזיקה ,חבר בהרכב
אקפלה ״טוטאל ווקאל״ בהנחיית כנרת ארז מאור
ובאנסמבל ״כוכבים נופלים״ )ניהול אומנותי  -אוהד
חיטמן( .מנהל שני הרכבים מוזיקליים.

:תיאטרון
כוכבים נופלים  -מופע מוזיקלי תיאטרלי מקורי

מנהל הרכב  /חבר אנסמבל

בי״ס רימון למוזיקה )ניהול אומנותי :אוהד חיטמן(

YAF Presents - Spring Awakening

) Moritzמחליף(  /קורוס

Hong Kong Youth Arts Foundation

!Oliver

) Dodgerמחליף(  /קורוס

Hong Kong Singers

Annie

קורוס

Hong Kong Singers

טלויזיה  /קולנוע
שקופים

זמר

יואב גרוס הפקות HOT -

לחוץ חתונה

כתב

בבימויו של גורי אלפי

קונצרטים  /הופעות מוזיקליות  /הקלטות
גאווה ברמת השרון  - 2020אהד אשכנזי

זמר ראשי

שרתי לך ארצי  -עושים כבוד לזמר העברי

סולן

חודש הגאווה  -עיריית רמה״ש
קשרי תרבות

בי״ס רימון למוזיקה עושים כבוד ליהורם גאון

זמר ליווי

בי״ס רימון למוזיקה ,בית לסין

פסטיבל לונדון בתל אביב

זמר אורח

Virgin Airlines

גאלה  :2019הביג בנד של רימון

זמר ראשי

בי״ס רימון למוזיקה ,מלון אלמא ,מרכז פרס לשלום

פסטיבל יערות מנשה  - 2019טוטאל ווקאל
Music Kreation - Album II

בריטון  /סולן

הרכב .אקפלה .בהנחיית כנרת ארז )(Swingle Singers

כותב  /מלחין  /סולן

אלבום למכירה בהונג קונג/טאיוואן מבית Kreative Studio

השכלה
בי״ס רימון למוזיקה :בוגר רימון במסלול הלחנת שירים  /ביצוע ווקאלי ) ,(2020 - 2017קורס הלחנה למחזות זמר )אוהד חיטמן(
קורס משחק מול מצלמה  - Showreelסיימתי בהצטיינות | פיתוח קול :תמי קצין ,כנרת ארז מאור

כישורים מיוחדים:
נגינה על :פסנתר ) 10שנים( ,גיטרה ) 5שנים( | ריקוד :ג׳אז ,סטפס | קריאת תווים שוטפת | יכול לשיר טיפה גבוה ) (#או נמוך ) (bבאופן מכוון ע״פ .בקשה |
שפות :אנגלית )שפת אם( ,יכול לשיר בצרפתית וספרדית ללא מבטא.

