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צפו: הצצה לשיר החדש של להקת שלוה ואמיר
דדון

לאחר שריגשו את ישראל עם שלל קאברים אהובים, להקת שלוה השיקה היום שיר מקורי
חדש ומרגש בשם "הדלת תהיה פתוחה", אותו כתבו והלחינו יחד עם אמיר דדון. צפו

בהצצה מיוחדת

חדשות סרוגים
29.04.19 17:42  כ"ד בניסן תשעט

(צילום: מערכת סרוגים)

פותחים דלת ללב: בזמן שהם מתכוננים להופעות בטקס הדלקת המשואות ובאירוויזיון, להקת שלוה

עצרה כדי למשיק קליפ ראשון ומרגש מסוגו.

במסגרת אירוע מיוחד, שנערך היום (ב') השיקה הלהקה את השיר "הדלת תהיה פתוחה", אותו כתבו

והלחינו חברי הלהקה יחד עם אמיר דדון.

בשונה מיתר הקלפים שאתם מכירים, את הקליפ הזה לא בטוח תצליחו לראות. רק צופה אחד מתוך

עשרה צופים שינסו לצפות בקליפ החדש של שלוה יצליח לצפות בו – העניין הזה, נעשה בהתאמה
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שלוהלהקת שלוההדלת תהיה פתוחהאמיר דדון

לממצאי הסקר, המשקף את מידת הנכונות הנמוכה הקיימת לשילובם של אנשים עם מוגבלויות בחברה

הישראלית.

שמח על הזכות 

אמיר דדון סיפר לסרוגים על שיתוף הפעולה המרגש עם שלוה: "לראשונה בחיי כתבתי שיר אופטימי ואז

הצעתי לשתף עם שלוה פעולה ובעזרת הרבה אנשים מדהימים השיר הזה קרה".

עוד הוסיף דדון "אני ממש שמח על הזכות הזו. היה מאוד מרגש עבורי לעבוד עם הלהקה, זה היה סגנון

קצת שונה והיה צריך יותר סבלנות בדברים מסוימים, אבל בסופו של דבר הם באמת מוכשרים במה

שהם עושים וזה מה שחשוב".

יוטיוב, בנק הפועלים והחברה למתנ"סים קוראים לציבור הרחב להצטרף לחתימה על האמנה החברתית

הקוראת לשילובם של אנשים עם מוגבלות במסגרות משותפות בקהילה. לאחר החתימה על האמנה

ברשת ניתן יהיה לצפות בקליפ באופן חופשי.
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