אהד אשכנזי
אתר | www.ohadmusic.com :מייל | ohadashkenaz@gmail.com :טל+1-617-895-7332 :

גובה | 1.80 :שיעור :חום | עיניים :חומות | מנעד קולי :ברי-טנור | ממוקם בבוסטון ,ארה״ב  /הרצליה ,ישראל.

נסיון תעסוקתי
תיאטרון
Curtain Up! - Revue
הפונדק  -מחזמר מקורי
כוכבים נופלים  -מופע תיאטרלי מוזיקלי מקורי
Oliver
Annie

הופעות מוזיקליות
אירוע גאווה  -הכוכב שמיני  -אהד אשכנזי!
טוטאל ווקאל בשבלול
גאווה  - 2020רמת השרון
סדרת הופעות ״שרתי לך ארצי״ 2019
עושים כבוד ליהורם גאון
פסטיבל לונדון בתל אביב
אירוע הביג בנד של רימון )(2019
טוטאל ווקאל ביערות מנשה
)Picnic in the Park (2013

מיס רונה  /צ׳ארלס  /רובין
שון בר יהב חממי
מלחין  /מנהיג אנסמבל  /סולן
דודג׳ר )מחליף(  /אנסמבל
אנסמבל

מופע מרכזי
בריטון
מופע מרכזי
סולן
זמר ליווי  /סולן
זמר אורח
סולן
בריטון
מופע מרכזי

Berklee College of Music
תיאטרון הסימטה
עיריית רמת השרון ֿ ,בי״ס רימון למוזיקה
Hong Kong Singers
Hong Kong Singers

עיריית הרצליה
מועדון השבלול ג׳אז
עיריית רמת השרון
רעות קשרי תרבות
תיאטרון בית לסין ,בי״ס רימון למוזיקה
עיריית תל אביבVirgin Airlines ,
בי״ס רימון למוזיקה ,מרכז פרס לשלום ,אלמא זכרון יעקב
פסטיבל יערות מנשה
Platinum Financial Services, Ltd

הקלטות

שבאבניקים )עונה (2
)Show Me (EP
זה לא אתה ,זה אני )(EP
Music Kreation II - Album

טלויזיה  /סרטים

שקופים  -עונה 1
עוד סיםור אחד )גורי אלפי(

זמר פסקול
מילים ,לחנים ,עיבודים ,ביצוע
מילים ,לחנים ,עיבודים ,ביצוע
מלחין  /זמר אורח

ניצב )הומלס(
כתב

HOT
הפקה והפצה עצמאית
הפקה והפצה עצמאית
Kreative Studio

Shkufim - TV Series
United King Films

השכלה
)Berklee College of Music (Boston, MA
• תואר ראשון ב Contemporary Writing and Production & Minor in Musical Theatre Performance -
• זוכה במלגת ביצוע שנתית
• זוכה פרס הצטיינות יוצאת דופן של המחלקה הווקאלית 2022 -
בית ספר רימון למוזיקה
• בוגר רימון במסלול ביצוע ווקאלי
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11/2017-07-2020

פיתוח קול David Jiles, Davron Monroe, :כרנרת ארז מאור ) ,(Swingle Singersתמי קצין
ריקוד :ג׳אז )ליסל בק( ,מחזות זמר )ג׳וי קלארק(
סדנאת  - Showreelמשחק מול מצלמה )סוכנות רוברטו(

כישורים נוספים
• כלי נגינה :פסנתר )יכול ללוות את עצמי( ,גיטרה )יכול ללוות את עצמי(
• שפות :עברית ,אנגלית )שפת אם( ,יכול לשיר באיטלקית ,צרפתית וספרדית ללא מבטא.

12/2017-03-2018

