
 
Bio și recenzii alese 

 
Contact: makeclassicsrock@gmail.com 

972-54-4414594 

Site-ul oficial 

http://www.giladsmusic.com/ 

Gilad este un cântăreț și compozitor israelian de indie care lansează cel de-al 3-lea album, As 
Time Goes By. Gilad și-a creat propriul gen muzical combinând cele două iubiri ale sale; Rock-
ul anilor '70 și pasiunea pentru poezia clasică. Albumul său anterior Hidden Flame, a imbinat 
stilul muzical unic al lui Gilad cu poezii de Christina Rossetti, Edgar Allen Poe, Hemmingway, 
Kipling, John Dryden, printre altele. A început ca trupă de cover-uri în anii '90, iar mai târziu 
și-a adăugat propriul material pe platourile de filmare. 
 
Gilad a continuat de atunci să cânte la prime-time TV, a primit expunere la radioul național, a 
compus 3 musicaluri și, în plus, a fost onorat cu o scrisoare personală de apreciere din partea 
președintelui american Barack Obama. 
Muzica sa este citata ca fiind un bun mixaj de Pop, Rock, Light Soul, și un pic de Jazz. 
 
Avigail's song este prima lansare a lui Gilad de pe noul său album pe care l-a dedicat fiicei sale 
în vârstă de 2 ani. 
Melodia este disponibilă pe Spotify și pe toate celelalte platforme digitale. 
 

 

 

 

 

 



Scrisoare personală din partea președintelui Barack Obama 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XUNEMAG (Internet Portal) 

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

nu pot decat lauda această piesă pentru captivantul solo lead guitar și diverse 
alte solo-uri de chitara pe tot parcursul. Vocea ofera un sunet clasic, in special 
când apar vocile de fundal. "Annabel Lee" se mândrește cu adâncime și straturi 
și se simte pe deplin ca o intreaga călătorie de la început până la sfârșit 

 

16TH ANNUAL GREAT AMERICAN SONG CONTEST 

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

 

The Marker Café (Internet Portal, 3-5 sute de mii de vizualizări pe zi):  

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

Credeam că nimic nu mă mai poate surprinde, dar ma bucur să pot spune că m-
am înșelat tare. Îmi plac surprizele bune și concertul lui Gilad a fost absolut 
uimitor. Un nou concept executat la perfecțiune, muzică grozavă, ce pot spune 
– Perfect! 

Rudyard Kipling combinat cu soft Rock and Roll, cine ar fi crezut-o? 

Muzica este melodică și antrenanta, cu aranjamente geniale. 

Yoval Harel's Blog (500-800 vizualizări pe zi): 
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 

Este ceva magic și nedefinit in a asculta Gilad cântând muzică rock 
contemporană folosind versuri de poezie clasică. E ca și cum două lumi s-ar 
uni. 

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

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

Dinamică, proaspătă și antrenantă, marcată de o vigoare tinerească și de o 
pasiune care sunt semnele distinctive ale poemelor în sine. 



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

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

Compoziții extrem de dramatice și emoționante... un adevarat triumf artistic!      

Reuven Bardah's Blog (500-200 vizualizări pe zi):  

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

Gilad e constient că pentru a scrie și a cânta în limba engleză trebuie să fii - 
englez și de aceea a ales unele dintre cele mai cunoscute texte în limba 
engleză de către poeți precum: Hemingway, Poe, Kipling și alții. 

Vocea lui Gilad îmi amintește de Adam Levine din Maroon 5. Muzica lui este o 
placuta imbinare de Pop, Rock, Light Soul, un pic de jazz și muzică celtică. 

 

The Times Of Israel (Internet Portal, 3-5 sute de mii de vizualizări pe zi, în întreaga 

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

 

 

 

 



Israel Today (Tirajul este în prezent de 350.000 pe zi):  

Compozitorul israelian a înregistrat un cântec tribut pe versurile poetului 
Frances E. W. Harper, în onoarea ceremoniei de inaugurare a președintelui 
Obama. 

 
Israeli Foreign Ministry – video interview : 

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

Jerusalem Post – Back page (tiraj zilnic de zeci de mii și de asemenea, un cerc foarte larg de 

cititori din întreaga lume): 

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): 
Un sunet puternic și fin 
http://www.habama.co.il/Pages/Description.aspx?Subj=7&Area=1&ArticleId=10514 

 
 



YouTube  

"A fost absolut incredibil! Vă mulțumesc" 

 
 


