
אמנות
מוסיקה

ת שיו־•□ ני פו מ סי ל
 של הממושקף כתבו מושקין, ציון בן
 בעצבנות והציץ זיעתו את מחה ישראל, קול
 עץ בימת על מאחוריו, שבידו. הניר בדף

חב 80 ישבו בבאר־שבע, קרן באולם גדולה,
ב הישראלית הפילהרמונית התזמורת רי

למב כולם מגוייסים מגוהצים, חאקי בגדי
 מיבצע לציון חגיגי קונצרט מיוחד: צע

ה העצמאות יום לפני אחדים ימים סיני,
תשיעי.

מיו סיבה היתד, מושקין של לעצבגותו
סימ היתד, בקונצרט היצירות אחת חדת.

 מנחם הישראלי המלחין מאת אילת פונית
 היה שמושקין החדשות, ביומן אבידום.
 עליו היה ערב, אותו שידורו על ממונה

 מילולי בסים שהית השירים אח להקריא
 עתריה אורה של שיריה המנוגנת. ליצירה

ב המנוסה הקריין גם מיוחדת: בעיה היוז
 של הקשה העברי בטקסט מתקשה היה יותר

השירים.
 שעברה בשנה כקומאנדקאר. שייר

משו עתריה, באילת. ועתריה אבידום ביקרו
 החינוך בבית שהתחנכה )27( צעירה ררת

 שירה את חיברה בתל־אביב, עובדים לילדי
 שהסיע בקומאנדקאר אילת, שיר הראשון,

 ישראל, מדינת של הדרומי לחוף אותה
 עובדה. מיבצע של סיומו לאחר שבועיים
 את השלימה באילת, השני הביקור בהשפעת
כולו. המחזור

לסימ ביקשם מהשירים, התלהב אבידום
 היצירה, כשד,ושלמה שלו. החדשה פוניה
 ביצוע לבצעה צה־ל על־ידי המחבר הוזמן
 להעביר נתבקש הקרוב, אילת ביום בכורה

 ערב לבאר־שבע, מאילת הביצוע מקום את
העצמאות. יום

ב הסוערות הכפיים מחיאות כשהסתיימו
חד יצירה נוספה כי ברור היה קרן, אולם

 הישראלית. המוסיקה לרפרטואר ורצינית שה
צעירה. משוררת נוספה יחד אתה

הקלעים מאחורי
ך סו כ ל סי ד א• ע ד ו ב
נטוש היה אשר תיאטרלי, סכסיד

 יה ודו הקאמרי התיאטרון הנהלות בין
 התיאטרון של בנצחונו השבוע הסתיים מי,

 הקומדיה את במתו על שהעלה המוסיקאלי,
 אי על שלשה הצרפתית הלא־מוסיקאלית

 מסר וואל ג׳ורג׳ רוסאן. אנדרה של בודד,
 ולפני שנתיים לפני כבר לתרגום המחזה את
 הקאמרי גם כי במקרה, לו, נודע קצר זמן

 לאחר ממתרגמיו. לאחד המחזה את מסר
הצ על הקאמרי וויתר ממושך ומתן משא

 על במיוחד חריף בהומור הדן המחזה, גת
 הישראלי בביצועם לבינה, שבינו היחסים

רו ושרה נתן מישה גולנד, יוסף של
. בין .  ישראלי מוסיקאלי מחזה .

 המחזאי אצל תל״ם, על־ידי הוזמן חדש
 העת־ד למחזה המוסיקה את מגד. אהרון
 התיאטיין על ואילו ברתיני גארי יחבר

מוסי מחזה עדיין. הוחלט טרם יוצג בו
 הוא להצגד״ בהכנתו הנמצא אחר, קאלי

 שגם זראי, ויוחנן ממסור יורם של האולפן
 כפורה . . . תל״ס על־ידי הוזמן הוא

הנוכ העונה לסיום צפויה ישראלית
 בתיאטרון הבאה, העונה לפתיחת או חית,

לאח עסוק קדר דן הצעיר הבמאי הקאמרי.
 רומן המדרגות, רחוב של בהכנתו רונה

 בהוצ־ שהופיע הנדל, יהודית מאת מקורי
 צר־ קומדיה . . . פועלים ספרית את

 של בבימויו בקאמרי תוצג עליזה פתית
 הקומדיה של גיבורה סלוטקין. גרשון

עמ לדמות הפך פניול, מרסל מאת מריוס,
 מעל המושמעות ובדיחותיו בצרפת מית

 המסופרות לבדיחות הפכו המחזה בימת
 לפני התפרסם פניול, המחזה, כ׳וזבר ביותר.

 חיה שהשחקנית לאחר בישראל שנים כמה
 איש יהודה במחזהו להשתתף סרבה הררית
 גדוש הוא כי לה שהתברר אחרי קריות,

לי נימוקים . . . אנטישמיים תיאורים פו
 הא־ הפסטיבאל הנהלת את הניעו טיים
הצ את לאסור בפאריס הבינלאומי מנותי

 שהצגתו בטענה פרנק, אנה של יומנה גת
גר אנטי רגשות ד,״סערת לגרום עלולה

המק מבקשתם נבעה ההחלטה מניים.״
 האמריקאית הלהקה ושל הבימה של בילה

 גם בהצגתו להופיע היומן, את המציגה
 עדיין החליטה לא הבימה הנהלת בפאריס.

 של יומנה את להציג ההצעה את לקבל אם
 . . . הפססיבאל למסגרת מחוץ פרנק אנה

 ברובם המבוססים ישראליים, מחולות
ברח עתה מוצגים עתיקות, נע־מות־עם על
 ירדנה של להקתה על־ידי הארץ בי

. כהן

ה חנו<ות ל ע הנ ה ה ש הלב ה ת ו רו ח ב מו בתל־אב<ב ה
נע בזוג מעוניינת את אם •

ב המעולה האיכות מן ליים
 בגי- עבור או עבורך יותר,

 אלה נעליים תמצאי משפחתך,
 2 הגליל ברחוב למברג, אצל

 שם המרכזית). התחנה (על־יד
 נעליים מבוקשך: את תמצאי

 ולכל רגל לכל ונוחות חדישות
לצרכן. היצרן מן ישר מטרה,

ב החדשה לעונה מודלים •
 להשיג כבר אפשר עשיר מבחר
ב טוב־טעם הנעליים בחנות
 כלאשהבעלת .60 אלנבי רחוב
 טוב־ בחנות מבקרת מעודן טעם

 הנעליים את תמצא שם טעם,
 טוב־טעם חדשות. הכי בגזרות

 בגזרות לנעליים הזמנות מקבל
טעמך. לפי וצבעים

והצב החדישים המודלים •
ה עונת לקראת הבהירים עים
האל בסלון להופיע החלו קיץ

 ברחוב ורשאי לנעליים גנטי
 לרשותך תמצאי בו ,48 אלנבי
 נעליים. של ועשיר מגוון מבחר

ל וגם ליופי גם דואג ורשאי
בריאות.

 הקיץ לעונת הבדים מבחר 9
 בראון בהגות להשיג אפשר

 בנימין נחלת ברחוב בילר את
מתו בדים ).4005 (טלפון 43

 מן חוץ, ומתוצרת הארץ צרת
וב ביותר, המשובחת האיכות

 את בראון אצל הצבעים. כל
 ושרות נוחים מחירים בילר
אדיב.

ב עתה המוצגות הדוגמות 9
 כבר נמצאות וצרפת איטליה
בר רקטור האלגנטית בחנות

 מוגרבי). (ליד 6 בן־יהודה חוב
מ רקטור על־ידי הובאו כן

ואיטל בצרפת האחרון ביקורו
קי חולצות השאר: בין יה,

 מיוחדים דקרון מכנסי ציות,
לעונה.

 את הנועלת האלגנטית האשד, •
תשו את מושכת עדין, נעלי

 הסלון נעלי הגברים. לב מת
נות ,92 אלנבי ברחוב עדין,

ומאפ לגוף הגמישות את נות
דוג ונעימה. קלה הליכה שרות

 גם צבעים, בשלל חדישות מות
עדין. בסלון לאשה, וגם לגבר
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