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השכלה
 - 2012 - 2010לימודי סאונד והפקה מסלול  .BSPבמכללת .BPM
 - 2017 - 2015מסלול מוזיקה ניסיונית ואומנות הסאונד ,בית הספר לאומניות מוסררה.
ניסיון תעסוקתי
● אוקטובר  - 2010דצמבר  2015מורה למוזיקה וסאונד במועצה אזורית בני-שמעון.
● מאי  - 2012אוקטובר  2013מפיק\טכנאי באולפני .Y.R.S.
● אוקטובר  2013ועד היום בעל אולפן הקלטות Hamou's
● אוקטובר  2015ועד היום עובד עצמאי כמלחין ,סאונדמן ,מפיק ומעצב סאונד
● יוני  2016ועד היום מפיק\טכנאי באולפן ״הריטון״ מרכז למוזיקה ירושלים.
Films
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

״מחוץ לזמן״ סרט סטודנטים ״סם-שפיגל״  -מוזיקה
״חמישה בנים״ סרט באורך מלא  -מוזיקה ,עריכת ועיצוב סאונד
״קלוד ברדיני ואני״ סרט גמר סטודנטים ״סם-שפיגל״  -הקלטה
״I Was There First״ סרט אנימציה ״בצלאל״  -מוזיקה ,עריכת ועיצוב סאונד
״שקט תעשייתי״ סרט סטודנטים ״סם-שפיגל״  -מוזיקה ,עריכת ועיצוב סאונד
״הצל של הצמות״ סרט סטודנטים ״סם-שפיגל״  -מוזיקה ,עריכת ועיצוב סאונד
״הפרוזדור״ סרט סטודנטים ״סם-שפיגל״  -מוזיקה ,עריכת ועיצוב סאונד
״בין הזמנים״ סרט סטודנטים ״סם-שפיגל״  -מוזיקה ,עריכת ועיצוב סאונד
״ש״ג צהוב״ סרט סטודנטים ״סם-שפיגל״  -מוזיקה ,עריכת ועיצוב סאונד
״חוסיין״ סרט גמר ״סם-שפיגל״  -הקלטה
״מאמו״ סרט סטודנטים ״סם-שפיגל״  -הקלטה
״זה הכל או כלום״ סרט סטודנטים ״סם-שפיגל״  -מוזיקה ,ועריכת סאונד
״בדילוגים קטנים״ סרט סטודנטים ״סם-שפיגל״  -מוזיקה ,ועריכת סאונד

Albums
●  - O.ccult - Sameהפקה ,הלחנה ,הקלטה ,מיקס ומאסטריג )(2017
●  - Amo - 24הפקה ,הלחנה ,הקלטה ,מיקס ומאסטריג )(2015
●  - Papalapoza - Midlife Crisisהקלטה ,מיקס ומאסטריג )(2015
●  - Memory In Plat - An Epic Triumphהפקה ,הלחנה ,הקלטה ,מיקס ומאסטריג )(2014
●  - Amo - Noise For Rhythmהפקה ,הלחנה ,הקלטה ,מיקס ומאסטריג )(2014
●  - Syndrome - Colourful Cowsהפקה ,הלחנה ,הקלטה ,מיקס ומאסטריג )(2013

Series
● ״וואי וואי וואי״ סדרת רשת של התאגיד כאן  -הקלטה
● ״יום בחיי״ סדרת דוקו רשת של ערוץ  - Oneהקלטה
● ״Happy Hour״ סדרת מתח רשת  -מוזיקה ,ועריכת סאונד
Commercials
● ״Mac Cosmetics Israel״ סדרת פרסומות איפור  -מוזיקה ,ועריכת סאונד
● ״Crowne Plaza hotels Israel״ סדרת פרסומות  -הקלטה
● ״אריאל אטדגי״ סדרת פרסומות לאינסטגרם שיער ואופנה  -מוזיקה ,ועריכת סאונד

