בס"ד

שרון מאור ,טאולה הפקות – הצעות לפעילות

חפלה מדברית עם להקת טאו-לה
חגיגה מוסיקלית המבוססת על מקצבים אפריקאים שונים ,קולות,הרמוניות ושירים
ישנים וחדשים ,בנוסף לביצועים מיוחדים לקלאסיקות מכל הזמנים.
הלהקה מופיעה באופן קבוע במלון בראשית ובטיולים ואירועים במכתש רמון
וברחבי הנגב.חברי הלהקה לוקחים חלק גם בהפקות רבות ומגוונות במצפה רמון
ובסביבה ,חיים באותה שכונה ומייצרים הרבה מפגשי מוזיקה לקהילה המקומית
ולמוזיקאים הרבים החיים ומבקרים באזור.

המופע מבוסס על האלבום המיתולוגי 'לגלגל ת'קוביות' אותו הקליטה
הלהקה בין השנים  2000-2001במצפה רמון
השירים "המדבר מדבר" שיר הנבטי" לגלגל ת'קוביות "כל מעיני בך" שהפכו להמנונים
בשילוב עם חומרים חדשים אותם מאלתרת ומנגנת הלהקה הפכו את המופע ל
אנרגטי מרגש ומשמח ברוח המדבר .יחד ,יוצרים חברי להקת "טאו-לה"" על הבמה
גרוב ייחודי הכולל מגוון רחב ומעניין של סגנונות וביצועים .תוך המופע מספרים חברי
הלהקה על חופש ,חיבור לטבע ,מדבר והתמודדות באהבה.כולל שיתוף והנעת הקהל!

האלבום לגלגל ת'קוביות להאזנה והורדה חינם

"המדבר מדבר"
מופע אינטראקטיבי לכל המשפחה
אגדה מודרנית מלאת קסם המתקשטת בלחנים של מדבר
ומספרת על המעיין הפנימי הנמצא בתוך כל אחד מאתנו,
ועל החשיבות העצומה בשמירה על המים.
המופע מבוצע –ע"י שני נגנים ומזמין את המשתתפים לתופף לשיר ולרקוד.

לשיר עם הטבע  -שרון מאור בערב גיטרה ושירה – מסביב למדורה
לקבוצות של  20איש/ה ומעלה

הלילה
טריו מוזיקלי אתני עם גד תדהר על העוד מעיין ליניק שירה וכלי הקשה ושרון
מאור גיטרות,כלי מיתר שירה.מוזיקה אוריינטלית מהסהרה גרובים מדבריים או
כמו שהגדירו את המופע כישוף שלוקח אותך למחוזות רחוקים.

לשיר ביחד עם סיגי ושרון
מופע ייחודי מסוגו שירה בציבור מכל הזמנים והסגנונות.תוך כדי המופע
מאתגרים את הקהל לבחור כל שיר מכל תקופה ואנו מבצעים את
השיריםביחד,מזמינים את הקהל לשיר על הבמה .כיף גדול לכל המשתתפים.

טאולה הפקות מציעה מגוון סדנאות קצב והפעלות מוזיקליות
מוזיקאים בעלי ניסיון רב ,תופים וכלי נגינה אותנטיים.
טריו הופיס Hoppies -
ביצועים מיוחדים לקלאסיקות מכל הזמנים בשני שפות ,מבצעים שרים ומנגנים
מתי כספי ושלום חנוך ,וגם מהביטלס עד נינה סימון ואיימי ויינהאוס
המופע נבנה עבור מלון 'בראשית' ורץ במלון כבר שלוש שנים.

ערב שירי אריק איינשטיין
מצגת ובה כ  50שירים לזכרו של האיש הזמר היוצר הגדול הזה שהלך מאתנו
שרים ביחד את השירים המוכרים והאהובים על כולם.

ערב סיפורי מדבר
סיפורים מרתקים על מורשת המדבר עם צביקה ושרון ,בליווי מוזיקלי

סדנת קצב-מעגל מתופפים:
הסדנה מחולקת לשני חלקים החלק הראשון מוקדש להכרות עם הקצב והצלילים דרך
משחקים)מתאים מאוד למשפחות עם ילדים(והחלק השני מוקדש לחוויה ללא מילים
דרך תיפוף תנועה ושירה אנו יוצרים מעגל תיפוף שבו לכל אחד יש מקום וכל אחד
יכול … המוזיקה שמחה וקיצבית ומזמינה להצטרף ...
משך הפעילות שעה עד שעה וחצי.

בברכה
שרון מאור ולהקת טאו-לה
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