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tracklisting

1. NOTHING BUT A SONG
2. ETERNAL FLAME

3. YOU-TU. WALZT FOR JOAQUIN AND
NOA

4. ETERNITY AND BEAUTY (FOR PAT)
5. MERE WORDS
6. HAPPY SONG

7. SHALOM (A PAZ)
8. DON'T BE AFRAID

9. LOOK AT THE MOON
10. LITTLE STAR

11. DEEP AS YOUR EYES
12. LOVE LOVE LOVE

Noa

8 *uawhai#y-xmxb*

Achinoam Nini, beter bekend onder haar artiestennaam Noa, is in Israël
geboren en heeft een Jemenitische oorsprong. Ze groeide op in de VS en
woont tegenwoordig weer in Israël met haar echtgenoot en drie kinderen.

Ze is de bekendste internationale zangeres in haar thuisland en deelde het
podium met o.a. Sting, Stevie Wonder en.Quincy Jones. Ze is een integere en toege-
wijde artieste zoals je ze zelden ziet in de populaire muziekwereld. Samen met haar
langjarige muzikale partner Gil Dor heeft ze vijftien cd’s uitgebracht die wereldwijd
verkrijgbaar zijn.

Noa wordt vergeleken met Barbra Streisand, Joan Baez en Nana Mouskouri. Zelf
zegt ze sterk beïnvloed te zijn door singer-songwriters uit de jaren ’60 zoals Paul Simon,
Joni Mitchell en Leonard Cohen. Gil Dor heeft een achtergrond in klassiek, jazz en
rock. Voeg daarbij Noa’s Jemenitische roots en het is duidelijk dat zij gezamenlijk een
unieke sound gecreëerd hebben.

Noa was de eerste Joodse artiest die in het Vaticaan mocht zingen en trad er
sindsdien vele malen op. Ze schreef mee aan de tekst van het themalied van Roberto
Benigni’s Oscar-winnende film ‘La vita è bella’.

Noa is op vele vlakken actief. Ze zet zich onvermoeibaar in voor de vrede en voor
een dialoog tussen Israël en Palestina en werkt voor diverse organisaties op dit gebied.
Ze was de enige Israëlische artiest die optrad in de historische vredemars om de dood
van Yitchak Rabin te herdenken. Verder werkte zij samen met muzikanten uit de Arabi-
sche wereld, waaronder Khaled (Algerije) en  Nabil Salameh (Libanon).

In 2009 vertegenwoordigde ze Israël op het Eurovisie Songfestival samen met de
Israëlisch-Palestijnse zangeres Mira Awad. Zij zongen een lied in het Arabisch, Engels en
Hebreeuws en eindigden op een 16e plaats.

Noa is een ‘Goodwill’ Ambassadeur voor de FAO (de Voedsel- en Landbouw-
organisatie van de Verenigde Naties). Ze draagt de eretitel ‘Cavaliera de la Repubblica
Italiana’, een riddertitel die ze ontving van de Italiaanse president Napolitano.

Gil Dor

Gil Dor is eveneens in Israël geboren en wordt beschouwd als een van de beste
gitaristen in zijn land. Hij studeerde jazz en klassieke compositie in de VS. In de jaren
‘80 keerde hij terug naar Israël. Hij speelde jazz en toch, gaf les in jazzimprovisatie en
richtte de ‘Rimon School of Jazz and Contemporary Music’ op.

In 1990 ging hij de muzikale samenwerking aan met Achinoam Nini, een studente
aan zijn school. Gil is Noa’ muzikale en artistieke leider, maar is tevens medeschrijver,
producer en gitarist.

‘Noa crafts songs so impossibly perfect you wonder if they didn’t fall from the sky
like some rare Israeli rainstorm’ (The Washington Post)

‘There’s a word for this, but it doesn’t do it justice: Beautiful’ (Billboard Album
Reviews)


