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NURIEL - Valley EP 
 .שמשה תעקוש וב םוקמל ,רבדמה יקמעל תללוצו ,שדח EP הקישמ NURIEL תקהל

 
 

:ריצקת
 תימלשורי העפותו תידוחיי תוידוגינ רצי ,אטבמ אלל תילגנאב םילימו תוינוגסס תופיכ ,'תניסו ול'צ לש בולישה
 הבוהצה תללוצב ,הפאזב ונעפוה ראשה ןיב .הקהלה לש טואא-דלוס תועפוהל םישנא תואמ ואיצוהש תפחוס
 .היחתו ,ןדבוא ,החירז םע דדומתמש ןושאר EP ונאצוה תוליעפ תונש עברא רחאל .בקעי םלוס לביטספבו

 
 

 :ונילע תצק
 בוחר תועפוהמ .םיירוקמ םירמוח לע דובעל ,תודלי ירבח ינשו םיחא השלש ,ונפסאתה 2015 -ב ?יתמ ?ימ
 העפוהמ .יטנייבמא קור-ידניאל ןמזה םע חתפתהש יטסוקא קלופ ונרציי ,םילשורי לש םינטקה םיבאפל
 דחא םמורמ עסממ ונתא ספטלו תועפוהל עיגהל ךישמהש להקב וניכזו ,ידוחיי דנואס ונשביג ,העפוהל
 לש ליבומה טסיליילפב הבחר הפישחל הכזש ,Beautiful Day ,ןושאר לגניס ונאצוה 2017 -ב .והנשמל

lexRainbirdA 70 לעמ ,םיפסונ םילגניס ינש ירחא .דהוא יתרושקת רוקיס לביקו ,תועמשה ןוילמ 5 םע 
 טואא-דלוס הקשה תועפוה ינשב Valley EP תא ונאצוה ,תואמל תורשעמ לדגש להקו ,ץראה יבחרב תועפוה
 .הבוהצה תללוצבו ונרוטקונב

☀ 
 
 

Valley EP 
 לע העוצפ ,העורש .ירבדמ קמעב ,שתכמב המצע תא תאצומ םתסה ןמ ?תעקוש איהשכ תכלוה שמשה ןאל
 הלש ןולשיכה .םרוא תא םידבאמ הלש םירקיה םימשה תא האור איה ,השובבו באכב ,השביה המדאה
 םיקוצה ינרק ןיבמ .קפואהמ הלוע רוויח רואב םואתפ הניחבמ איה המדב תססובתמ .םוקיה יבחרב דהדהמ
 .היעצפ לע ןידעו ךר רוא ריאמ תיתוכלמ הממדבו ,חריה הלוע

We are all in the Valley - שמשה קמעב עסמה תא םיראתמש םיריש השימח ונפסא הזה לגדה תחת. 
Valley EP תילגנאב תבקונ הביתכ ,הלפקאו הינומרה ,םירזייסיתניס ,טעוב קור-ידניא לש רישע ףסוא אוה 

 םיאג דואמ ונחנאש םילילצ ספיספ ונרצי ,Redstone Studios -ו םיתיז הדוהי לש םתקפהב .יבצק ירטנאקו
 EP -ה תטלקהל ונינפ ליבקמבו ,The Valley Tour - יצרא תועפוה עסמל ונא ונאצי ותאצוה םע דימ .גיצהל
 .אבה

 
 

 ?תילגנאב הבהא ירישו ידניא ,תופיכ
 םיבהוא ,םינימהו םינווגה לכב םישאר םיבהוא ,םיעבצה לכב תופיכ םיבהוא .םיפיטואירטס רובשל ונבהא דימת
 ןושארה רישה ירחאש ,הבג םימירמ םישנא המבל םילוע ונחנאשכש ףיכ .הז לע םיריש רישל םיבהואו בוהאל
 הקיזומ קר הז וניניב רתונש לכו ונילא םישגינ העפוהה ףוסבשו ,ןיינע הזמ תושעל ךירצש םיחכוש רבכ םלוכ
 .בוהאל םיבהוא ,דחאל םיבהוא .זבייוו דוגו

 
 
 

 :ונילע םירמא המ
 
 

"Folk rock that is set in a moment, in a day, in a short glimpse of the beauty that life has to 
offer to our mundane existence... This talented band from Israel know exactly how to grasp 
that melodious imagery and make it part of their soundscape"  - wolfinasuit.com 


