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 אסף כחולי
Amore 

 
מעטים הזמרים הישראלים שהצליחו בחו"ל, ומעטים עוד יותר אלו שמכרו מיליוני עותקים 

, ADORO, זמר טנור, הוא אחד מאותם זמרים. כחבר בלהקת אסף כחולימאלבומיהם. 
שני כמכרו  ש עשרה אלבומים בגרמניהפופולארי, אשר שיחררה  –אנסמבל קולי בסגנון קלאסי 

במהלך עשר שנות פעילות ההרכב, אסף הפך לכוכב במדינה שלה היסטוריה עותקים מילון 
 ארוכה ומורכבת עם מדינת ישראל, ולו באופן אישי.

 
 .Amore –בימים אלה משחרר אסף את אלבום הסולו השני שלו 

 
תל אביב", באלבומו השני אסף בחר את הרפרטואר  –כמו באלבום הסולו הראשון שלו, "ברלין 

קלאסיקות מוכרות בעיבודים  נןמגוון מרשים של סגנונות ורגשות. באלבום החדש יש –ו בעצמ
 תזמורתיים מלאים ומרשימים.

 
, גם הוא באיטלקית, היה אחד המועמדים המובילים La Forzaהסינגל הראשון מתוך האלבום, 

 לזכות בתחרות האירוויזיון השנה מטעם אסטוניה.
 

, הרבה לפני דור המילקי, בעקבות הצעה שקיבל מחברת 27ל , עבר לברלין כבר בגי43אסף, 
 הפקה שהקימה את ההרכב הייחודי. ההרכב היה חתום ביוניברסל וסוני מיוזיק גרמניה.

 
הם זכו באלבום פלטינה כפולה, שני אלבומי פלטינה  ADOROבמהלך שנות הפעילות של 

 Royal Albert -אס, הופיעו בושלושה אלבומי זהב, הופיעו עם ברברה סטרייסנד, חוזה קרר
Hall  ואוסטריה ואף היו מועמדים שבע  בכל רחבי גרמניהבלונדון, הופיעו מאות פעמים

 פעמים לפרס האקו, טקס פרסי המוסיקה הגדול והחשוב בגרמניה.
 

אלבום חדש שכולו שירי אהבה בכמה שפות.  Amoreאסף: "בשנה האחרונה עבדתי בטירוף על 
שהצליחו בארץ,  אנדראה בוצ'לי ואמה שפלאןלי מאוהב בז'אנר. זה התחיל עם הקהל הישרא

מכרו עשרות אלפי עותקים מאלבומיהם והופיעו כאן. אני מביא לקהל את מה שהוא אוהב, 
 בתקווה שהוא יתחבר גם אלי".

 
 La, וגרסה לשיר 'נגן' של דנה ברגרבין השירים באלבום ניתן למצוא גרסה באיטלקית לשיר 

Forzaוזכה במקום השישי. אסף גם , אשר ייצג השנה את אסטוניה בתחרות האירוויזיון ,
להיטים  , המזוהה עם תוכנית הטלוויזיה 'בית הנייר'.Bella Ciaoהקליט גרסה משלו לשיר 

 של אדית פיאף,   Hymn a lamorהמנון לאהבה  ,Time to say Goodbyeנוספים 
Cinema Paradiso  תשטה באהבה לשיר האיטלקי הידוע אלואף גרסה בעברית.  
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ונחשב לאחת הקלאסיקות  בלה צ'או הוא המנון החופש האיטלקי משנות השלושיםאסף: "
האיטלקיות הגדולות בכל הזמנים. החלטתי לתת לו פרשנות משלי עם כל מה שקורה בארץ בכל 

ני ובן זוגי חולמים פונדקאות. א –הקשור לדמוקרטיה, חופש הביטוי וגם נושא שקרוב לליבי 
 להפוך להורים ואני מקווה שנוכל לעשות זאת בקרוב בישראל".

 
 La Forza - https://vimeo.com/289057284קליפ 

 :Amore - 1-about-of-//www.assafkacholi.com/copyhttpsלינק לשמיעת האלבום 
 6שיר מספר  – Cantiam –נגן של דנה ברגר 
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