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אליזט  -בעזרת השמש
אליזט מחפשת להביא אור ,אופטימיות ושמחה לכל והשיר 'בעזרת השמש' עוסק בריפוי הכאבים ובהשלמה
עם החיים בדרך של אור ושמחה .אליזט לוקחת אותנו בדרכה הברזילאית המלטפת מהכאב והצער ישר אל
השמש ואל הקרנבל .אין לה אשליות על טיבו של העולם ,היא פשוט מאמינה שהוא ניתן לתיקון דרך אהבה
אוניברסלית ,מוזיקה ושמחה אמיתית .השיר אלקטרוני ,קצבי ,שיבטי וראשוני בתופים המהדהדים שלו והוא
טוען את השומעים ,באנרגיה טובה ושמחה ישר מהלב .זה שיר אופטימי על הטוב שבתוכנו ועל השמש הטובה
שצריכה להנחות אותנו לריפוי.
לשיר 'בעזרת השמש' שתי גרסאות  -גרסת הרדיו שיוצאת ראשונה וגרסת רמיקס שתשוחרר כחלק מהאלבום
החדש .לכל גרסא קליפ משלה.
אליזט מרגישה שיש מקום לתדר של תקווה וחיוביות .שהשמחה היא לא מותרות אלא מצב בסיסי שצריך
לשאוף אליו ושכולנו יכולים להתמלא באנרגיה חיובית .כולנו יכולים להגיע למקום הזה והשירים של אליזט הם
אחת הדרכים המהנות להגיע לשם  -מי שמצטרף לדרך של אליזט יגלה שהחיים מוארים ,שמחים וכיפיים גם
בלב היום יום המקומי שלנו וכולם מוזמנים למסיבה!
'בעזרת השמש'  -גם בגרסת הרדיו וגם בגרסת הרמיקס כמו גם הקליפים שמלווים את שתי הגרסאות הם
שיתוף פעולה של אליזט עם נבחרת יוצרים מוכשרים :שני העיבודים נעשו ע"י רז בורג ,הגיטרות הן של אריק
שחר ,הקליפים צולמו בההפקה של אליזט ונערכו ע"י רובי לוויל מאיטליה שאיתו אליזט שדרה בעבר תכנית
באיטלקית.
אליזט היא יוצרת רבגונית ופורייה ופועלת במרץ להסברה של ישראל בעולם עם הקסם שלה וב 7-השפות
שהיא דוברת .היא מרצה ,מתראיינת ומופיעה בארץ ובחו"ל ,פעילה במדיה בתחום המוזיקה וגם ההסברה
וקידום השאיפה לשלום .יש לה בלוג אינטרנטי – 'אליזט על הבוקר' והיא מגישה תוכנית על מוזיקה 'הכל
מהקול' ברדיו החברתי הראשון.
'בעזרת השמש' הוא סינגל נוסף מהאלבום החדש שבדרך שיהיה אלקטרוני יותר מהקודמים ושמצטרף לאלבום
הרמיקס הקודם ולחמשת האלבומים האקוסטיים.
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בעזרת השמש
בעזרת השמש
שלום יבוא מחר
בעזרת הים
שלווה פה לא תחסר
בעזרת הכוח
אצא למעגל
את הקפוארה
ארקוד עד שנמאס
והמסיבה תתחיל פתאום בתוך הלב
והקרנבל כבר יטשטש את הכאב
בעזרת השמש
הכול יהיה פה טוב
בעזרת הלב
נשמח כאן ברחוב
בעזרת הרוח
נחשוב יותר שליו
נרפא הנפש
נמיס את הכאב
והמסיבה תתחיל פתאום בתוך הלב
והקרנבל כבר יטשטש את הכאב
בעזרת האור
ניצור את האיחוד
וכולנו יחד
נרקוד את הריקוד
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קרדיטים
מילים ,לחן ,שירה :אליזט
עיבוד :רז בורג
גיטרות :אריק שחר
הפקת קליפ :אליזט הפקות מוזיקליות
עריכת וידאו קליפ :רובי לוויל
הוקלט :אולפני תמוז
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