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Érintkezés 

 makeclassicsrock@gmail.com 

Giladsrecords@gmail.com 

972-54-4414594 

Hivatalos honlap 

http://www.giladsmusic.com/ 

Gilad egy izraeli indie énekes és dalszerző aki a harmadik albumát adja ki As Time Goes By címmel. 

Gilad két általa kedvelt műfajt ötvözve megalkotta saját zenei stilusát; A 70-es évek rock zenéje és a 

klasszikus költészet iranti szenvedélyéből. Előző albuma Hidden Flame Gilad egyedi zenei stílusát 

egyesítette többek között Christina Rossetti, Edgar Allen Poe, Hemmingway, Kipling, John Dryden 

verseivel. A '90-es években feldolgozásokat előadó zenekarként indult, majd később saját anyagokal 

bővitette  repertoárjat. 

Gilad amióta főműsoridőben szerepelt a televizióban, országos rádióadást kapott, 3 musicalt írt, és 

személyes köszönőlevelet is kapott munkájáért Barack Obama amerikai elnöktől. Zenéjét a pop, a 

rock, a light soul és egy kis jazz gyönyörű keverékeként idézik. 

Az Avigail's Song Gilad első kiadása az új albumáról, amelyet 2 éves kislányának dedikalt. 

A dal meghalgatható a Spotify-on és az összes többi digitális platformon. 

 



Barack Obama amerikai elnök személyes levele 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XUNEMAG (Internet Portal) 

https://xunemag.com/gilad-annabel-lee-review/ 

Egy dolog miatt tudom csak dicsérni ezt a számot, márpedig az elbűvölő 
gitárszóló és különféle szólógitár részek melyek végig kiserik. A vokálnak 
klasszikus a hangzása, különösen mikor feltűnik a háttér vokál. Az „Annabel 
Lee” bő mélységgel és rétegekkel dicsekedhet, úgy tűnik mint egy utazás az 
elejétől a végéig 

 

16TH ANNUAL GREAT AMERICAN SONG CONTEST 

 
My  Song Annabel  Lee was selected as a finalist in 2013. 

 

The Marker Café (Internet Portal, 3-5 hundred thousand views a day):  

http://cafe.themarker.com/review/2792255/ 

Azt hittem, már semmi sem tud meglepni, de örülök, hogy tévedtem, nagyot. 
Szeretem a jó meglepetést, és Gilad koncertje teljesen lenyűgöző volt. 
Tökéletesen kivitelezett új koncepció, remek zene, mit mondhatok – Tökéletes! 
Rudyard Kipling könnyű rock and rollal kombinálva, ki hitte volna? A zene 
dallamos és fülbemászó, zseniális rendezessel. 

Yoval Harel's Blog (500-800 views a day): 
http://yuvalerel.wordpress.com/2012/12/06/%d7%94%d7%90%d7%a9-
%d7%94%d7%a0%d7%a1%d7%aa%d7%a8%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-
%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%a2%d7%93/#more-10688 

Van valami varázslatos és meghatározatlan abban, hogy Gilad kortárs 
rockzenét énekel a klasszikus költészet szövegeivel. Mintha két világ 
egyesülne. 

Richard Coffee/Artistic Dir./Connecticut Choral Artists, Inc. 

http://www.giladsmusic.com/reviews.html 

Dinamikus, friss és megnyerő, amelyet a fiatalos lendület és szenvedély 
jellemez, amelyek maguk a versek ismérvei. 

Stanley Sperber/Dir. of Choral Music/Jerusalem Academy of Music and 
Dance 



http://www.giladsmusic.com/reviews.html 

Rendkívül drámai és élénk kompozíciók... művészi diadal! 

Reuven Bardah's Blog (500-200 views a day):  

http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4329018,00.html 

Gilad tudja, hogy ahhoz, hogy angolul írhasson és énekeljen, angolnak kell 
lennie, és ezért választotta a legismertebb angol nyelvű szövegeket olyan 
költőktől, mint: Hemingway, Poe, Kipling és mások. 
Gilad hangja Adam Levine-re emlékeztet a Maroon 5-ből. Zenéjében a pop, a 
rock, a light soul, egy kis jazz és a kelta zene gyönyörű keveréke. 

 

The Times Of Israel (Internet Portal, 3-5 hundred thousand views a day, around the 

world): 
http://www.timesofisrael.com/topic/gilad-hesseg / 

 

 

Israel Today (The circulation is currently 350,000 a day for the daily edition):  

Izraeli zeneszerző egy tisztelgő dalt vett fel Frances E. W. Harper költő 
szövegére Obama elnök beiktatási ceremóniája tiszteletére. 



 
Israeli Foreign Ministry – video interview : 

 http://www.facebook.com/giladsmusic#!/CultureBuzzIsrael?fref=ts 

Jerusalem Post – Back page (daily circulation of tens of thousands and also a very wide 

circle of readers all over the world): 
http://www.jpost.com/ArtsAndCulture/Music/Article.aspx?id=242885 

 



Walla (Internet Portal – 600,000 views a day): 
 http://e.walla.co.il/?w=/202/2561840 

Mako (Internet Portal – 300,000 views a day): 
 http://www.mako.co.il/music-news/singles/Article-4c31814b96c5c31006.htm 

Habama (Internet Portal – 150,000 views a day): 
Erőteljes és gyengéd hangzás. 
http://www.habama.co.il/Pages/Description.aspx?Subj=7&Area=1&ArticleId=10514 

 
 

YouTube  

"That was absolutely incredible!! Thank you" 

YouTube  

Our class looked at this video and it was truly mastered. You sang it perfectly. 

YouTube  

"Savrseno, perfect !!!" 

 
 


