
האמנותי  הטבע. בגיל שנה הלצרפת עם משפחת ההיגר ולומוןסאורלי , בישראל הנולד

.   « PETIT MEC »  שכותרתו ד הראשון שלה"סל 54התקליט עם  תכוכב ילדה לרמה של 7בגיל אותה מניע 

תוצרת שירלי טמפל "ה לכינוי תזכוכזמרת ושחקנית פלא  הבאופן מיידי את כישורי ההכירהתקשורת הצרפתית 

 ערוץ ראשון) TF1 -ב" Salut Les Petits Loups"תכנית טלוויזיה  תלהיות מגיש הפכה יאלאחר מכן ה". צרפת

 כמארחתבספר שיאים של גינס  מהרשו היא. שנתייםבכל יום רביעי במשך  שעות בשידור חי שלוש(. צרפתי

 התקליטים שלהשבעה שר כל השירים מהבתקופה זו הדור הצעיר היה . 8בגיל  ה ביותר בעולםטלוויזיה הצעירב

 הופעות ,אירועים גדולים כמו פסטיבל קאן וקרנבל ניסגם יפן ובברחבי אירופה ו לסיבובי הופעותשהוביל , הואלבומ

 ."ר'פולי ברז"פריז ובהקזינו , ארמון הקונגרס, "אולימפיה" -ב

. וימי גיבוש חברותעבור  אירועים ." SUCCES ANIMATIONS  ”יםאירוע הפקת חברת הקימה אורלי, 3991 בשינה

 הפקידו 0222 קהואופטי וופסש ינה'אורנג", לוריאל, BNP Paribas""הבנק , פריז דיסנילנד כמו גדולות חברות

 בקריירה במקביל מובילה היא, שלה העסק ניהול של שנים עשר במהלך. ןשלה אירועיםב ארגון והופעה ידהב

 .ובאירופה בצרפת סיבובי הופעות עם תיאטרון והצגות זמר במחזות השתתפות ידי על השל האמנותית

 (La Nuit la Plus Longue, Une fille ça va, Trois filles, bonjour les dégâts!). 

כדי  " Stage Entertainment ", של מחזות זמר ביותר באירופה ההגדול ההפקה נבחרה על ידי אורלי, 0221בשנת 

 Teater Am" ה בושיחק הרקד, היא שרה שנים 1במשך  ". מלך האריות "ב Shenzi של לשחק את התפקיד

Hafen" תהמנהל להיות ההציעה להחברה  גם.בשבוע הצגות 8, יםצופ 0,122-יותר מ  מול גרמניה, בהמבורג 

כספים  במטרה לגייס גדול אירוע צדקה, 0224בשנת "   MANY NATIONS ONE SONG " של בהפקה תהאמנותי

 .במההעל  אמנים 02-יותר מ  עם ,באפריקה ילדים עבור

 של מוסיקהבו תרבותב, אנשיםב מייד מתאהבת היא שם, קובה לגילוי נוסעת היא, אחר חלום להגשיםעל מנת 

 ברדיו, בטלביזיה המופיעה, השירה לכוכבת הפכה היא שנים 0תוך ו בהוואנה להתיישב ההחליט היא. האי

 ,Manolito Simonet, Maykel Blanco, Elito Reve, Alexander Abreu כגון קובניים כוכבים עם ובקונצרטים

Kelvis Ochoa, Descemer Bueno הכוכבת  עם נשכחת בלתיה הופעההוOmara Portuondo  
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עם הרבה , הל ומסור כנסתה הקהילה בבית. וברדיו בטלביזיה ,באי הקהילה היהודית תדובר להיות כההפ היא

". הקובנית טלוויזיהב יהודית מוסיקה ההציגש נההראשו תהישראלי תהזמר" העל היות תעודת הוקרה ,רגש

 ץואר המולדת ארץ בין תרבותי גשר היצירתי של ההוא שיא " הוואנה - אביבתל  " והמופע המוזיקלי האלבום

 חמות מאוד לברכותזכה  הזה הפרויקט. לטיניים ומקצבים מסורתיים שירים ישראליים בתערובות של המאומצת

 קובהב בטיול חברות ישראליות של העניין משך את גם הוא. ממדינות אחרות בקריםמהמוגם  הקובני הציבורמ

(Bosch ,ומיצובישי לוריאל, סלקום.)  

 סיגרל הבינלאומיבפסטיבל  והזמרת ההמגיש במשך שנים רצופות והפכה קובה ברחבי התפרסמה התהילת

, קנדה, סין) לשגרירויות אירועים בימוי על תמופקד היאו בהוואנה Tom Jonesלאומי ינבהשתתפות של הכוכב הב

 .קובהב הצרפתית לאליאנסו הצרפתית לשגרירות קונצרטים נהוגם נת ( ... פרו, מונגוליה

 התשוקת ולשתף את השורשיה קשר עםהלחדש את  לישראל לחזור ההחליט סולומון אורלי, 0234בשנת 

ואת  את שמחת חיים מביאה אורלי, "בלי לטוס סעו". המדהימה הקובנית והתרבות העשירה למורשת המוזיקלית

 .כםשל עסקייםההאירועים הפרטיים ו כלל הקובני הקסם


