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 אליזט - בעזרת השמש
 
 
 

  השמש - אליזט מגייסת את השמש בדרך אל האושר. אליזט רוצה לגרום לכולנו לחייך ואין כמו
 השמש כדי לעזור במשימה. 'בעזרת השמש' – האלבום החדש שזה גם שיר הנושא שלו – הוא מסע מואר אל

  ההבנה שהאושר נמצא כאן - לפנינו ובתוכנו.
 

שצריך בסיסי מצב אלא מותרות לא היא שהשמחה וחיוביות. תקווה של לתדר מקום שיש מרגישה                 אליזט
הם אליזט של והשירים הזה למקום להגיע יכולים כולנו חיובית. באנרגיה להתמלא יכולים ושכולנו אליו                 לשאוף
גם וכיפיים שמחים מוארים, שהחיים יגלה אליזט של לדרך שמצטרף מי - לשם להגיע המהנות הדרכים                  אחת

 בלב היום יום המקומי שלנו וכולם מוזמנים למסיבה!
 

האלבום של המראה תמונת הוא למעשה במהותו. ואלקטרוני שמח קצבי, אלבום הוא השמש' 'בעזרת                האלבום
החיים עם ובהשלמה הכאבים בריפוי עוסק השמש' 'בעזרת ומהורהר. מינורי אקוסטי, שהיה 'שקט'               הקודם
השמש אל ישר והצער מהכאב המלטפת הברזילאית בדרכה אותנו לוקחת אליזט ושמחה. אור קצב, של                 בדרך
אהבה דרך לתיקון ניתן שהוא מאמינה פשוט היא העולם, של טיבו על אשליות לה אין הקרנבל.                  ואל

 אוניברסלית, מוזיקה ושמחה אמיתית.
 

4 בידי הפקידה אליזט העיבודים ואת ואיטלקית אנגלית פורטוגזית, בעברית, כתובים באלבום              השירים
ומיזלקזי מישראל שאלתיאל קובי שירים, שני עיבד מברזיל ולדז אדי השירים, רוב את עיבד בורג רז                  מעבדים:
באלבומים שהופיעו לשירים רמיקסים הם מהשירים חלק שיר. אחד כל עיבדו אפריקה מדרום אפריקה                וא

 קודמים.  לשירים רבים באלבום יש קליפים צבעוניים שמוסיפים לחוויה.
 

אם גם לתנועה סוחפים יותר הבלדיים השירים וגם ריקודים לרחבות ויתאימו מאד קצביים ברובם                השירים
טובה באנרגיה השומעים את טוען והוא ומהדהדים שבטיים תופים חזקים, מקצבים של אלבום זה יותר.                 איטית

 ושמחה ישר מהלב. זה אלבום אופטימי על הטוב שבתוכנו ועל השמש הטובה שצריכה להנחות אותנו לריפוי.
 

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' ברדיו החברתי הראשון.
 

  'בעזרת השמש' מצטרף לששת האלבומים שהוציאה אליזט עד כה.
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