טררם על הבמה :סל תרבות לחטיבת הביניים
יום ב'91.2.1.91 ,
המופע יתקיים באולם האזורי ביפעת ,יחל בשעה  51:90ויסתיים בשעה .95:90
חוזרים ללמוד בשיעור .4
היציאה תהיה בשעה  54:45מהתחנות .השיעור הראשון ביום זה יהיה עד לשעה
.54:80

דורון רפאלי
נולד בירושלים ב .9191 -עוד בהיותו ילד
יצירתי חסר גבולות ,נהג לתופף על חפצים
שונים ומשונים .את מערכת התופים
הראשונה קיבל דורון רק בגיל  91ומאז לא
נפרד ממנה .בכל הזדמנות ניגן דורון עם
להקות נוער ירושלמיות.
את עולם הריקוד גילה כשהצטרף לתזמורת
של להקת המחול "הורה" איתה סייר בעולם
עד גיוסו לצה"ל.
את השירות הצבאי עשה דורון עם להקת
הנח"ל כמתופף וכשחקן .מיד עם שחרורו,
נסע ללמוד בניו יורק בבית הספר
 Drummer's Collectiveובמרכז למוסיקה
אפריקאית .Faretta La ,כמו כן ,למד
והשתתף בסדנאות של גדולי המתופפים:
Erskine, Steve Dave Weckel, Peter
 Gadd, Kenwood Dennardועוד...
ב 9111 -הקים דורון עם ניצן עין הבר,
איתי שימרון ומנחם זיבצינר את להקת
"מינואט" ,הרכב ג'אז אתני מקורי שקצר
הצלחה רבה והשתתף בפסטיבלים רבים
במשך עשור פעילות .ההרכב הקליט שלושה
אלבומיםFirst Dance", "Patricio's Story" " :
."Eternal River "The
ב  ,9111הצטרף דורון ללהקת הסלסה-רוק
הראשונה בישראל "אטרף" והתפרסם מאד
אודות המקצב המיוחד שיצר עבור השיר

"שולה" שהפך לשם דבר".אטרף"היתה מכונת
הופעות אינטנסיבית בשנות התשעים והוציאה
ארבעה אלבומים עתירי להיטים גדולים:
"אטרף  - 1האלבום הראשון"" ,קונגה"" ,לטיני
עברי לטיני" ו"אטרף האוסף".
במקביל השתתף דורון בהפקות ,מופעים,
פסטיבלים והקלטות עם אמנים כגון :יהודה
פוליקר ,דוד ד'אור ,אתי אנקרי ,שם טוב לוי,
שלמה גרוניך ,דני רובס ,מיקי גבריאלוב ,סי
היימן ,דנה אינטרנשיונל ,משה וארנה דץ,
אילנית ,שרית חדד ועוד רבים וטובים.
'באותה התקופה ,היה גם חבר פעיל
בהרכבים שונים" :שפיל אסיד ג'אז" עם גלעד
עצמון" ,טיפה בג'אז" עם אילן וויל וגני תמיר,
"זוויות"" ,כחול" עם אורי מיילס ורמי שולר,
הבלקנית
המוסיקה
הרכב
ו"בלאקן",
הראשונה בישראל עם נגן כלי ההקשה נועם
חן.
לדורון נסיון פדגוגי של  91שנות הוראה
והדרכה בביה"ס "רימון" 1. ,שנות ניסיון
בהנחיית סדנאות כלי הקשה ברחבי הארץ
וכמובן עשרות תלמידים מוכשרים ,שחלקם
הגדול השתלבו בתעשיית המוסיקה בארץ
ובחו"ל ,ביניהם אביב ברק ("נקמת
הטרקטור") ,רונן ברק ()WYCLIFF JEAN
יוני הלוי ("התפוחים") ,אביב כהן (מתופף
ג'אז מצליח בניו יורק) ועוד...
ב 9111-הגשים חלום והקים את להקת
"טררם" ,קבוצת מתופפים אנרגטית שעל
שמה ובשמה קם אתר זה.
לאחר שנים של התמסרות ל"טררם" כיוצר,
במאי ומפיק ,חזר בימים אלה דורון לנגן ג'אז
עם הרכב חדש ששמו" :דורון רפאלי טריו" עם
הבסיסט רן לוי והפסנתרן הוד מושונוב.
ההרכב מנגן ג'אז מקורי ומשובח עם השפעות
אפריקאיות ולטיניות .לאלבומו הראשון שיצא
בחודש דצמבר  1.9.קוראים " Horse of
."Passion

