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השכלה
 - 2005-2006בי"ס "סאונד" -בית -הספר הישראלי לעיצוב ולהנדסת קול.
" - 2001-2004רימון" -ביה"ס לג'אז ומוסיקה בת זמננו במגמת הלחנה לקולנוע וטלויזיה.
 - 1995-1998תיכון גלילי כפ"ס .בגרות מלאה .סיימתי מגמת מוסיקה  5יח"ל בהצטיינות.
שירות צבאי
 -2000 -1998רכזת כ"א בבה"ד  -16ביה"ס לחילוץ והצלה של פיקוד העורף.
ניסיון ותעסוקה
 בעלים ב״הגבעה״ -אולפן ,בית הפקות ,מופעים וגלריה .הפקה בפועל ,ניהול מופעים ,תערוכות ופסטיבלים. יוזמת ומעבדת ״Baby Beat״ -רוק ישראלי בעיבודים לפעוטות. מעצבת פסקול ,סאונד אפקטים ועורכת מוסיקלית למשחקים )אינטרנט ואפליקציות( עבור החברות: Game In 30 ,Tangelo ,Beach Bum ,Lucky Fish ,Diwipועוד.
 מייסדת "מגאפון הפקה מוסיקלית" המתמחה במתן פתרונות מוסיקליים לתחומי המדיה השונים -הלחנה לקולנוע,טלוויזיה ,תאטרון ,סאונד -אפקטים ,עריכת סאונד /פסקול ועוד.
 שותפה בכירה ב"כיסאות מוסיקליים" -צוות הפקה מוסיקלית לטקסים ,מסיבות סיום ,מחזות זמר ואירועים בבתי ספרומסגרות חינוכיות שונות .ההפקה כוללת בנית מופע ,הקלטות שטח ועבודה עם הרכבים מוסיקליים צעירים.
 הלחנה למערכת  -Compact Musicמוסיקת רקע לרשתות שווק כגון סופר פארם ,אייס ,אוטו דיפו ועוד ,בסגנונותשונים :החל מדאנס ואלקטרוני ועד ג'אז ומוסיקה עממית.
 הפקת קטעי מוסיקה בסגנונות מגוונים לספריות מוסיקה לטלוויזיה בארה"ב )Crucial Music, Platinum Music,.(Prolific Arts Inc, Songs With Vision
 עיצוב מוסיקת רקע לקניונים בארה"ב ורחבי העולם באמצעות חברת .EOS שותפה במיזם  -TabnPlayגיטרה וירטואלית ללימוד נגינה דרך האינטרנט. מקימת אתר האינטרנט  2PlayGuitarNowללימוד נגינה בגיטרה. עבודה מול חברת  KARMAהמתמחה במתן שירותי ייעוץ מוסיקלי לתעשיית הסרטים. עיבודים והפקה מוסיקלית" :פסטידודס" חנוכה  2005בצוותא" ,טריפל טיים" -הרכב מוסיקה אירית מסורתית בשילובמוסיקה אלקטרונית ועוד .פירוט אלבומים בהמשך.
 נגינה בהפקות :גיטרה ובבס בהופעות עם אומנים כגון ארי קטורזה ,טובה גרטנר )בהפקת יושי שדה( ועוד. הלחנה לסרטים" :טמפרטורת בוקובסקי"" ,מר טלוויזיה" ,מוסיקה מקורית למופע מחול /תיאטרון של בי"ס "תיאטרון הגוף“עם להקת  ,Urgensonשותפה ליצירת הפסקול לסרטון “ ”Jelly Beansבפסטיבל וידאודאנס  2006בסינמטק ת"א.
הוראה והדרכה
-2012 -2011
-2009 -2008
-2005- 2003
 -2002היום-

"המחנה למוסיקאים צעירים" -קבלת תלמידים ושיבוצם לפי רמה ,הוראת גיטרה וגיטרה בס ,והעברת
סדנאות בנושא הפקה והקלטה באולפן במסגרת פעילויות קבוצתיות ופרטניות.
מנחה קורס בנושא התוכנה "קיובייס" בבית הנוער "הראשונים" בכפ"ס )שילוב של נוער נורמטיבי ומנותק(.
במסגרת הקורס כתבתי חוברת לימוד מפורטת הכוללת יסודות בסאונד והקלטה ,סינתזה ועוד.
אחראית חדר מחשבים בביה"ס "רימון" -התפקיד כלל תמיכה והנחייה בתוכנות עריכה מוסיקלית ותיווי כגון:
 Cubase, Reason, Digital Performer , Overtureועוד.
מתן שיעורים פרטיים בגיטרה ,גיטרה בס ופסנתר ,וכן תיאוריה ופיתוח שמיעה ותוכנות עריכה מוסיקלית.

אלבומים
  -2021זהר פז -״כתר״ )סינגל( -הפקה מוזיקלית ,גיטרה ,בס ,שירה.  -2020שירי גולן -״אקדח לריאות״ )סינגל( -הפקה מוזיקלית ,גיטרה ,בס ,קלידים ,תכנותים.  -2019טובה גרטנר ונפקמינא” -שירי עם 2019״ -גיטרה  -2019טובה גרטנר -״דובדבנים 2״ -גיטרה  -2016רונן רוזנר“ -יגידו מה שיגידו" -הפקה מוזיקלית ,גיטרה ,קלידים ופרוגרמינג.  -2016ארתור כץ“ -בין רחוב לרחוב" -גיטרה ותזמורים  -2016צחי פודור -״גלידה״ -גיטרה  2015קרן אבראשי -״זמן״ ,״נוסע וחוזר״ -תזמורים  -2015צחי פודור -אלבום הבכורה -גיטרה  -2011נועם אקוטונס" -כרישי הנדל"ן" )סינגל( -הפקה מוסיקלית  -2011איריס לונדון" -קונטיקט בשלג" )סינגל( -עיבוד ,הפקה מוסיקלית ,פרוגרמינג וגיטרה.  -2010איתי באומן" -יום בחייו" -עיבודים ,הפקה מוסיקלית ,נגינה ופרוגרמינג.  -”Backdoor“ -2009אלבום צ'ילאאוט בהפצה בינלאומית תחת השם “.”Sunshine Glam  -Troy- Re:Turn -2008גיטרה  -2008נופר גנור" -מתוך יומני" -גיטרה חשמלית וגיטרה בס  -2007להקת אנטיביוטיקה" -לאור היום" -גיטרה  -2005נופר גנור -גיטרה  -2004נועם אקוטונס וצבא הישע" -מתוק מדם" -גיטרה רימיקסים :מטרופולין ,חובבי ציון ,בלקן ביט בוקס) Madcon ,E-Z ,ארה"ב() Pussycat Dolls ,ארה"ב(Dogs Die In ,) Hot Carsסקוטלנד( Linkin Park ,Marcy Playground ,ועוד.

