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A group of friends who are riding the crest of 
the wave of Egypt’s new music generation, 
the Cairobased Like Jelly band makes joyful, 
satirical and, above all, witty music about 
modern society.

The band performs celebratory, foot-stomping 
shows that invite interaction with audiences. 
Their acoustic music is built around catchy, 
sing-along tunes and clever lyrics that, as 
described by Ahram Online, “[take] a critical, 
yet humorous look at Egypt’s current political 
and social situation.”
Like jelly itself, the band’s sound is hard to pin 
down, encompassing Egyptian shaabi, rock 
and satarical pop.

Through comedy, theatricality and memorable 
tunes Like Jelly has built a large following in 
Egypt, where they perfom prolifically, in Cairo 
and other cities. the band began life in 2005 
playing conventional songs but the addition of 
humorous sketches addressing societal issues 
saw the quartet graduating from small events 
at universities and local cultural centres to big 
venues and crowds.

Egypt Afro-folk

COUNTRY GENRE

http://www.youtube.com/watch?v=Hz40399ErlY&feature=youtu.be


من الصعب تصنيف ما يقدمه فريق اليك جييل تحت نوع 
نوع املوسيقى  النظر عن  معني من املوسيقى، فبغض 
التي هي مزيٌج من كل يشًء، فكل ما ميٌكن تخيلٌه يٌحدث 
مع  مبارشة  وحوارات  وعبث  إرتجال  املرسح،  خشبة  عىل 
الجمهور، رمبا كليب أغنية »نور الشمس« هو خري ما يعرب 
عن روح فريق اليك جييل ، ورغم جرعة الهزل الزائدة يف 
األغنيات فقد تهتز مشاعرك وتضطر للتأمل يف مالحظاتهم 
ورؤيتهم لألمور وهي الحالة التي ال ميكن الوصول لها إال 
بالتواجد يف العرض الحي للفريق، ففي الواقع أنت لست 
حارضاً فقط، بل أنت جزء من الحفل، جزء من األداء، جزء 
من الكوميديا. ورمبا هذا هو السبب الرئييس وراء هذا االسم 
وصف  فعندما  لنفسه،  الفريق  اختاره  الذي  »الهالمي« 
موسقياً،  فريًقا  لسنا  »نحن  قالوا:  نفسهم  الفريق  أعضاء 
الهرج والعفوية واألداء والسخرية، تعرب عن –  بل حالة من 
وتعجب - كل من يتلقاها، متاًما مثل الجيل ، فمن منا ال 

يحب الجييل ؟
يف بداية عام 2005 ، بدأ رباعي اليك جييل مسريته كأي 
فريق روك آخر، يقدم أغاين بوب ديالن وكالسيكيات الروك، 
مل يكن هناك يشًء مميز إطالقًا. ولكن ما جعل الجمهور 
وخروجه  أسلوبه  تطور  هو  بشغف  الفريق  هذا  يتابع 
ظاهرة  إىل  تحوله  ولكن  فقط؛  ذلك  ليس  املألوف.  عن 

تبحث  ال  فأنت  جييل  اليك  حفالت  حضور  فعند  حقيقية، 
موسيقي  عرض  عن  تبحث  ولكن  فقط،  املوسيقى  عن 
ساخر ومرح وواقعي مع عزف ميلًء بالحيوية عىل اآلالت 
أن  يضمن  أسلوب  وهو  والجيتار،  والعود  الرشقية  اإليقاعية 

يظل الجمهور متحمسا ورمبا راقًصا طوال فرتة العرض.
من  الفريق  نقل  الذي  هو  الجمهور  مع  املمتاز  التفاعل 
الناجحة  العروض  إىل  الجامعات،  يف  الصغرية  الحفالت 
رس  التذاكر  ونفاذ  الخاصة  والحفالت  الفعاليات  افتتاح  يف 
يعاً. فعندما يتحول املرسح إىل خليط املوسيقى والهزل 
والكلامت الجريئة والبسيطة يف ذات الوقت واملعربة بقوة 

عن حال الشباب يف مرص تأكد أنك ف حفل اليك جييل .
كبري  بشكل  الطلب  زاد  الصغرية،  الحفالت  من  العديد  وبعد 
منتصف  ومنذ  الفنية،  اتجاهاته  تبلور  بعد  الفريق  عىل 
الحفالت  من  العديد  الفريق  أحيا  اآلن،  وحتى   2012 عام 
والزقازيق  واإلسكندرية  القاهرة  املدن املرصية،  يف كربى 
كايرو  حفل  ومؤخرًا  سعيد،  وبور  واإلسامعيلية  والعريش 
أثبت مدى شعبية  ، والذي  جاز كلوب يف يونيو املايض 
الفريق عندما أغلقت األبواب مبكرًا لعدم وجود أماكن. وتم 
النقديٌة وإجراء حوارات صحفية  كتابة العديد من املقاالت 
مع الفريق الذي حصل عىل شهرة ال بأس بها بعد الظهور 

يف أحد حلقات برنامج »الربنامج« مع باسم يوسف.

أفرو – فولك مرص
نوع املوسيقى البلد

http://www.youtube.com/watch?v=UPfPqTQqRls&feature=youtu.be


From The PressPrevious Tour Dates

See Artist On
Click on icon to visit

Genaina Theater - Cairo, Egypt, September 2012

Beit El Raseef Opening - Cairo, Egypt, February 2013

American University - Cairo, Egypt, May 2013

Ofuqy Music Festival - Alexandria, Egypt, June 2013

Ismaileya Film Festival - Ismaileya, Egypt, June 2013

Hakaya Theater Festival - Amman, Jordan, September 2013

“Like Jelly’s performance is a reflection of a generation finally finding their own voice: 
An expression of oppression and a hopeful aspiration to end it; a celebration of the 
joys of music and the art of performance; a celebration of a love for the country and 
a dire need for change.”

- Masress, Egypt

“Like Jelly’s musical offerings are creative and fresh. The band challenges traditional 
genres and their blend of humour, rock, recital, Broadway tunes, and even poetry 
makes it very difficult to label them.”

- Daily News, Egypt

“Listening to Like Jelly you can’t help but smile, wave a lighter in the air, and hug the 
nearest person to you.”

- Cairo Scene, Egypt

https://soundcloud.com/likejelly
https://twitter.com/likejelly
http://www.youtube.com/user/likejellymusic
https://www.facebook.com/likejellymusic


for booking inquiries: contact@eka3.org 
for media inquiries: media@eka3.org

soundcloud.com/eka3

@eka3prod

facebook.com/eka3productions

youtube.com/eka3music
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