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אליזט - אני הקרנבל

הקיץ כאן ואליזט מוציאה אלבום קרנבלי, משמח, צבעוני, קצבי וסוחף - בדיוק כמוה!

ב-'אני הקרנבל' אליזט חוזרת לשורשים הברזילאיים שלה בפרספקטיבה ישראלית תוססת.
מיוחדים.צרכיםעםאנשיםשלבמעונותשלהמההופעותנבעבעבריתקרנבלילאלבוםהדחף
אלוגם-הדייריםשלללבישרמגיעהברזילאייםבמקצביםשלהשהמוזיקהראתהאליזט

שלגמרי מסוגרים בעולמם - והם מגיבים נפלא כי התקשורת היא ישירה, מלב אל לב.
לשיריםהפכהאליזטולמוזיקהלאנשיםשלההאהבהעםיחדהזוהישירההתקשורתאת

משמחים שהקהל שלה שר איתה כבר בשמיעה הראשונה.

כל שיר הוא קטע מהחיים עם הרבה אהבה, הומור וחוכמה במקצבים שאין אפשרות לא לרקוד.
'ברזיל זה כאן' הוא שיר אהבה לארץ ולישראלים. שיר שמספר בחיבה על כל מה שטוב כאן.

'אני הקרנבל' הוא הלחנה של יום אופייני ושמח בחיים הססגוניים של אליזט.
'שיר שמחה' הוא הוראות הפעלה מדויקות לחיים טובים - כל עצה זהב!

להתחבריכולאחדכלוסבים..).נכדים(וגםסבתותעדמנכדותהמשפחהלכלפונההאלבום
לאהבת הבריות ולגישה החיובית.

בהופעותומסוגננתצבעוניתשהיאכמובדיוקשלהבשיריםומשמחתמסוגננתצבעונית,אליזט
היאכיהאלבוםשלהמסראתחיהוהיאאחתאשהשלקרנבלהיאלרחוב.יוצאתכשהיאאו

באמת הקרנבל.
אז בואו עם אליזט למסע השמח הזה וכל אחד ואחד יוכל להיות גם הוא הקרנבל!

צרכיםעםלאנשיםבמעונותשליבהופעותשפגשתיהמיוחדיםולאנשיםלאקיםמוקדשהאלבום"
הצוותואנשימיליםצריכהשלאאהבהעלהרבהכךכלאותישלימדוהמעונותדיירי–מיוחדים

הנפלאים והמסורים שעושים עבודת קודש."

ישראלשללהסברהבמרץפועלתוהיאברזילאיממוצאופורייהרבגוניתיוצרתהיאאליזט
בארץומופיעהמתראיינתמרצה,היאדוברת.שהיאהשפות7וב-שלההקסםעםבעולם

בלוגלהישלשלום.השאיפהוקידוםההסברהוגםהמוזיקהבתחוםבמדיהפעילהובחו"ל,
רדיובתחנותמהקול''הכלמוזיקהעלתוכניתמגישהוהיאהבוקר'על'אליזט–אינטרנטי

אינטרנטיות.

לפרטים והזמנת הופעה:
055-9906145miki@elisete.comמיקי

hitrecordspromo@gmail.comרקורדסהיטיח"צ:
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Elisete - I am Carnaval

Summer is here and Elisete is releasing an album that is all Carnaval, happy, colorful,
rhythmic and joyful - just like her!

In 'I am Carnaval', Elisete returns to her Brazilian roots in a vibrant Israeli perspective.
The urge for a Carnaval album in Hebrew stemmed from her shows in homes for people with
special needs. Elisete saw that her music in Brazilian rhythms reaches directly to the hearts
of the residents - even those who are completely enclosed in their own world - and they
respond wonderfully because the communication is direct, from heart to heart.
Elisete turned this direct communication along with her love for people and music into happy
songs that her audience sings with her already at the first hearing.

Each song is a segment of life with a lot of love, humor and wisdom in rhythms that it is
impossible not to dance.
'Brazil is here' is a love song for Israel and the Israelis. A song that tells affectionately about
all that is good here.
'I am Carnaval' is a composition of a typical and joyful day in Elisete's colorful life.
'Happy song' is a precise instructions manual for a good life - all golden advice!
The album is for the entire family from granddaughters to grandmothers (and also
grandchildren and grandparents..). Anyone can connect to the love for people and the
positive attitude.
Elisette is colorful, stylish and joyful in her songs just as she is colorful and stylish in her
shows or when she goes out on the street. She is a one woman Carnaval and she lives the
message of the album because she really is Carnaval.
So come along with Elisete on this happy journey and each one can be Carnaval too!

"The album is dedicated to Akim and the special people I met at my shows in homes for
people with special needs - the residents who taught me so much about love that requires no
words and the wonderful and dedicated staff members who do sacred work."

Elisete is a diverse and very active artist working energetically to positively show Israel to the
world with her charm and the seven languages   she speaks. She lectures, is interviewed and
performs in Israel and abroad, she is active in the media both in the field of music and
promoting the desire for peace, she has an Internet blog - ‘Elisete in the Morning’ and she is
broadcasting her music radio program on various internet radio stations.

For details and show booking:
Miki Retter – Elisete musical productions +972-55-9906145 miki@elisete.com
PR - HIT Records hitrecordspromo@gmail.com
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