
X mp3, flac, wmaהאוסף של אתני Xאתני
DOWNLOAD LINKS (Clickable)

Genre: Electronic / Pop
Album: Xהאוסף של אתני
Country: Israel
Released: 1995
Style: Synth-pop
MP3 version RAR size: 1613 mb
FLAC version RAR size: 1741 mb
WMA version RAR size: 1254 mb
Rating: 4.6
Votes: 880
Other Formats: AA DTS MMF VQF DXD MP2 MP4

Tracklist Hide Credits

1
אם את יכולה
Composed By – תמיר קליסקי*, זאב נחמה*Guitar – אלכס פולק*Lyrics By – זאב
ניר ארן*, בועז בכור – Technician [Assistant]מרק רוטוול – Recorded By, Mixed By*נחמה

3:43

2
תותים
Composed By – תמיר קליסקי*, זאב נחמה*Lyrics By – זאב נחמה*Recorded By, Mixed By –
*גדי פוגטש – Technician [Assistant]מרק רוטוול

4:03

3
ג'סיקה
Composed By – תמיר קליסקי*, זאב נחמה*Lyrics By – זאב נחמה*Recorded By, Mixed By –
*יבגני שפובלוב – Tenor Vocalsמרק רוטוול

3:21

4
אגדת השמש והירח
Composed By – תמיר קליסקי*, זאב נחמה*Featuring – ריטה*Flamenco Guitar – באלדי
גילי בר- – Recorded Byמרק רוטוול – Mixed By*אהוד מנור – Lyrics By*אולייר
*גדי פוגטש – Technician [Assistant]*און

4:23

5
(שיר ישן (בהופעה חיה
Cello – חגית גלזרComposed By – תמיר קליסקי*, זאב נחמה*Lyrics By – זאב נחמה*Piano –
ברוך – Violinסווטלנה לנדסמן – Violaמרק רוטוול – Recorded By, Mixed By*תמיר קליסקי
ברוטמן, שרה מלצר

4:21

6
ציפור מדבר
Composed By – יועד נבו*, זאב נחמה*Lyrics By – זאב נחמה*Recorded By, Mixed By – יועד
*גילי בר־און – Technician [Assistant]*נבו

4:31

7
לא לבד
Composed By – תמיר קליסקי*, זאב נחמה*Lyrics By – זאב נחמה*Recorded By, Mixed By –
מרק רוטוול

4:23
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8
לחיות בניו-זילנד
Composed By – תמיר קליסקי*, זאב נחמה*Guitar – אלכס פולק*Lyrics By – זאב
Technicianמרק רוטוול – Recorded By, Mixed Byאבינועם מרטון – Percussion*נחמה
[Assistant] – ניר ארן*, בועז בכורWritten-By [Based On] – טומי לפיד

4:05

9
(קטורנה מסאלה (מיקס 95
Composed By – תמיר קליסקי*, זאב נחמה*Featuring – זהבה בן*Lyrics By – זאב
– Recorded By, Mixed By [Original Version]מרק רוטוול – Mixed By [1995 Mix]*נחמה
*ראובן שפירא

5:52

10
מקדש האהבה
Backing Vocals – שרון בן-צדוק*, יסמין גמליאיל*Composed By – תמיר קליסקי*, זאב
מרק רוטוול – Recorded By, Mixed By*זאב נחמה – Lyrics By*נחמה

4:14

11
כמו האלים / מיקס 2
Lyrics By, Composed By – זאב נחמה*Recorded By, Mixed By – יועד נבו*Technician
[Assistant] – גילי בר-און*

4:05

12
בובה
Composed By – תמיר קליסקי*, זאב נחמה*Lyrics By – זאב נחמה*Recorded By, Mixed By –
מרק רוטוול

3:49

13
כתם הפרי
Composed By – תמיר קליסקי*, זאב נחמה*Lyrics By – זאב נחמה*Recorded By, Mixed By –
*דדי טל – Technician [Assistant]*ראובן שפירא

3:59

14
אין לאן ללכת
Lyrics By, Composed By – זאב נחמה*Recorded By, Mixed By – יועד נבו*Technician
[Assistant] – גילי בר-און*

3:54

בונוס

15 "שיר "הטרטע
Composed By – אתניקס*, הקומדי סטורFeaturing – הקומדי סטורLyrics By – הקומדי סטור 2:52

Companies, etc.

Manufactured By – שולטן
Printed By – דפוס טל
Copyright (c) – שולטן

Credits

Arranged By, Producer [Musical Production] – (tracks: 6, 11, 14) *יועד נבו ,*Xאתני
Coordinator, Production Manager – תמי סטמרי
Drums – גל הדני*
Executive-Producer – דרור קליסקי*, רוני בראון
Guitar – גיל אלון*
Keyboards – תמיר קליסקי*
Photography By – אביגדור חסון, ורדי כהנא, יעל שמואלי, ישראל כהן, עומר כלב, קוקו
Public Relations – מיכל קיזלשטיין
Vocals – זאב נחמה*

Notes

EthniX's first compilation. Comes in the sort of a book, containing a short history of the band, lyrics
and sheet notes to some of the songs.
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Barcode: 7293627811521

Related Music albums to Xאתני X byהאוסף של אתני
Kiki Manders - Love Is Yours Is Mine
The Trucks = המשאיות - The Trucks = המשאיות
שלמה ארצי - אהבתיהם
Yehuda Poliker - פחות אבל כואב = Hurts But Less
ג'ינג'יות - ג'ינג'יות
The Collection = האוסף - Chava Alberstein = חוה אלברשטיין
הדג נחש - וולקאם טו איזראל
Shlomo Gronich & The Sheba Choir = שלמה גרוניך ו מקהלת שבא - שלמה גרוניך ומקהלת שבא
אמנים שונים - שעור מולדת 30 שירים יפים של ארץ-ישראל
Gru - Vetrenjače
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