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Give love a chance - אליזט 
 
 

 Give love a chance - זה כל מה שאליזט מבקשת. תנו סיכוי לאהבה. כל כך בסיסי, כל כך חשוב, כל כך קל.
 האהבה שאליזט מציעה, למעשה דוחקת בנו, לתת ולקבל היא אהבה אוניברסלית, נטולת אינטרסים. אהבה

 שמכילה בתוכה את כל שאר הסוגים - האהבה לעצמנו בראש ובראשונה, האהבה לזולת, הקבלה של האחר,
 האהבה לטבע, לחיות ולצמחים ובעיקר לחיים באשר הם.

 
 אליזט רואה את עצמה קודם כאדם, כאזרחית העולם. היא שגרירה של אהבה לזולת ולטבע כי כולנו נשמה

 אחת גדולה. היא מאמינה שהערכים שנגזרים מהאהבה צריכים להיות נר לרגלינו כדי שנתקדם לעולם שמח
 וחיובי יותר והיא שרה את הערכים האלו מכל הנשמה בתקווה שנשמע.

 
 האלבום נוצר בתקופה מאתגרת של מגפה עולמית. יערות הגשם בוערים, מגפה משתוללת, אנשים סובלים

 ומתים, כסף משמש ככלי לניגוח ולא ככלי לתיקון, אנשים פועלים מהאגו ומהפחד ובכך מבטיחים לעצמם כאב.
 כדור הארץ נראה כאילו הוא מחזיר לנו על היחס המחפיר אליו.

 אליזט מקדישה הרבה מחשבה לאחריות שלנו בני האדם למצב והדרך לתיקון. השיר - 'זה הזמן' שבו אליזט
 שרה עם בתה אלין רטר נכתב כמחווה לעידוד בזמנים הקשים שחווינו וכל האלבום הוא הרהור על טבע האדם

 בזמנים טובים וזמנים קשים ועל הדרך אל האהבה והאיחוד. היא מזמינה אותנו לראות שהאהבה האוניברסלית
 וההכרה שכולנו אחד הם התרופה.

 
 כמו אליזט גם האלבום קוסמופוליטי וחובק מגוון שפות ונושאים - אהבה על כל גווניה, שמירה על הטבע עם

 דגש על האמזונס, קבלת הזולת, סובלנות, סבלנות והרבה שמחה. המקצבים פופיים וסוחפים עם נגיעות
 פולקלוריות והשירים כתובים בעברית, איטלקית, אנגלית ורוסית כשהפורטוגזית עושה הופעות אורח בחלקים

 מהשירים.
 

 אליזט כתבה והלחינה את כל השירים למעט אחד משני שירי הבונוס - 'מחשבה טובה' שכתב אריק שחר
 ושהיא אהבה במיוחד ויצרה לו ביצוע מרגש. רז בורג עיבד את כל השירים למעט שניים שעובדו על ידי רון

 לאור ואליזט. הגיטרות הנפלאות בשירים שייכות לאריק שחר ולרון לאור. לאלבום שני שירי בונוס - שיר של
 אליזט לעטיית המסכה והשיר 'מחשבה טובה' של אריק שחר שאליזט שרה.

 את הקליפים לשירים יצר הבמאי האיטלקי רובי לוויל שמלווה את אליזט כבר שנים רבות.
 

השפות וב-7 שלה הקסם עם בעולם ישראל של להסברה במרץ ופועלת ופורייה רבגונית יוצרת היא                 אליזט
ההסברה וגם המוזיקה בתחום במדיה פעילה ובחו"ל, בארץ ומופיעה מתראיינת מרצה, היא דוברת.               שהיא
'הכל מוזיקה על תוכנית מגישה והיא הבוקר' על 'אליזט – אינטרנטי בלוג לה יש לשלום. השאיפה                  וקידום

 מהקול' בתחנות רדיו אינטרנטיות שונות.
 

  'Give love a chance' מצטרף לשבעת האלבומים שהוציאה אליזט עד כה.
 שיר הנושא 'Give love a chance' ישוחרר להורדה בחינם באתר של אליזט.

 
 

 לפרטים והזמנת הופעה:
info@elisete.com    054-5930032    אליזט 
miki@elisete.com    052-5555337      מיקי 
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Give love a chance 

1. A lonely bird - 3:16 
Lyrics and melody: Elisete, Arrangements: Raz Burg, Guitars: Arik Shahar  
 
2. Al di la - 3:37  
Lyrics and melody: Elisete, Arrangements: Raz Burg 
 
3. My Amazonas hope - 3:26 
Lyrics and melody: Elisete, Arrangements: Ron Laor and Elisete, Guitars: Ron Laor 
 
4. Thinking about you - 4:37 
Lyrics and melody: Elisete, Arrangements: Ron Laor, Guitars: Ron Laor, Drums: Rony Ben Ezra, 
Backing vocals: Noa Tzur 
 
5. Preserving happiness - 3:40 
 (לשמור על האושר)
Lyrics and melody: Elisete, Arrangements: Raz Burg 
 
6. Sometimes - 4:09 
  (לפעמים)
Lyrics and melody: Elisete, Arrangements: Raz Burg 
 
7. Give Love a chance - 3:28 
Lyrics and melody: Elisete, Arrangements: Raz Burg, Guitars: Arik Shahar 
 
8. It is time - 2:56 
  (זה הזמן)
Lyrics and melody: Elisete, Arrangements: Raz Burg, Guitars: Arik Shahar 
 
9. I am a Drag Queen - 3:17 
Lyrics and melody: Elisete, Arrangements: Raz Burg, Guitars: Ron Laor, Percussion: Marcel Ifergan 
 
10. Kapli na okne/Pingos na janela - 3:31 
Lyrics: Elisete and Elina Avissar, Melody: Elisete, Arrangements: Raz Burg 
 
Bonus tracks 
 (שירי בונוס)
11. Ani ota ota - 2:13 
 (אני עוטה אותה)
Lyrics and melody: Elisete, Arrangements: Raz Burg 
 
12. A good thought - 4:23 
 (מחשבה טובה)
Lyrics: Igal Muchtar, Melody: Arik Shahar, Arrangements: Raz Burg and Elisete, Guitars: Arik Shahar 
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