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ביותר. הקשים בתנאים שנים זה עצמו את הוכיח סרן עם חוץ רהיט

 ביותר הגדולים קפה בבתי מלון, בבתי
 אביב, רמת אכדיה, .,מלון למשל: בארץ
 1 תל־אביב של ימה שפת על וכן הזל קפה

והרצליה.

המובחרות החנויות בכל להשיג

 כע״נז פלסטיקה לסרן המאוחדת ההפרה
.5853 טל. ,10 ישראל מקוה רה׳ תל־אביב,

וחד ים: מי נ ו כ לשי
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 ישלו דגץ, בעלי,ד״ר
 — מרגיזים הרגלים לפעמים
 דברים על רק לדבר במקום
 יודע, שהוא
 שלא במה

 את פותחת
 - אני חושבים

! המטבח על מדבר הדוקטור
 המטבח היקר! בעלי לא,

 בעניני שלי! השטח זהו
 הנה, מדברת. אני בישול

 למשל תגידו, מה לדוגמה,
לימון? במיץ דגים על

 דגים, קילו 3/4—1 נקי
 עליהם והתיזי קצת המליחי

 2 חממי לימון. /<גמ־ מיץ
 בסיר. או במחבת שמן כפות

 דק קצוץ שום לשמן הוסיפי
 ישחים. שהשום עד וטגני
הד את במחבת שימי כעת
 לימון, /ג3מ־ מיץ הוסיפו גים,
 במשך קטנה אש על ואדי כסי

 מדי להוסיף יש שעה. /<ג
רותחים. מים מעט בפעם פעם

י קר וגם חם גם נפלא

אמנות
זמרה

א־לא־פראוסיז וגייזבטדון
שאנסון, לא דה קומפאניון לה
ל שהגיעו הצרפתיים הזמרה חברי תשעת
 צרפת־ לידידות הליגה בחסות ארצה סיבוב

 בצבא חיילים בהיותם במקרה נפגשו ישראל,
 לשיר התחילו הם שנה. 15 לפני הצרפתי,
 של לבה לתשומת במהרה הגיעו להנאתם,
 חינוך קצין של לזו המקבילה המחלקה

לל אותם הפכה המחלקה בצה״ל. ראשי
לסי אותם שלחה מאורגנת, צבאית הקה

במחנות. בובים
 כאשר בשעתו, הצ׳יזבאטרון שעשה כפי
 הקונז־ גם ביקשו מהצבא, השתחררו חבריו
 נתקלו הם אזרחית. להקה להקים פאנירן
 הצי׳זבטרון את שאילצו הקשיים באותם

 שנד, במשך סבלו הקומפאניון להתפזר.
המשבר. על להתגבר לבסוף הצליחו שלמה,

 כשרונותיהם. בזכות להם באה הצלחתם
 לנגן גם מהם אחד כל ידע לשיר, מלבד

 עלו כאשר לפחות. אחד מוסיקלי כלי על
 בתל־אביב, ,אמריקה צייתי בית במת על

 חצוצרה, קלארינט, פעם מדי שלפו השבוע,
השתמשו גיטרה, או כינור טרומבון, תוף,

ב נעמי הכינה הכוריאוגראפיה ואת חיים
 ה־ לטקסט בנאמנות צמוד המחול עצמה.
(אב ודוד כלב) (אריה לשאול נוסף תנכ״י.

 מקהלת גם בריקוד משתתפת דוד), רהם
 הממלאה זינגר), רות ענברי, (אהובה נשים

 במחזות הקריין־המלודה הקורום, תפקיד את
הקלאסיים. היווניים
ב הלהקה מופיעה ודוד, לשאול פרט
 נעמי כתבה לחניה שאת ישראלית, סוויטה

מדרי גם שהיא חמש־חמש), (מלחינת שמר
 ל־ וסונטה הלהקה, של המוסיקאלית כתה

 בשנת־ להופעות מלכתחילה שהוכנה מוצרט,
שעברה. בשנה שהתקיימה מוצרט
 אלה ריקוד הוא בתוכנית אקטואלי חלק

 של לסיפורן המוסיקה את בבית. שנשארו
 ו־ לחזית יצאו שבחוריהן הבחורות שלוש

 כתב המלחמה, של לסיומה מצפות השאירון
הינדמיט.

 של המרכזית הבעיה מודרני. ריקוד
הכל הבעיה היא בישראל הריקוד להקות
 הרקדנים מאד. כבדה היא ״המשימה כלית.

 ובערב שונות בפרנסות היום במשך עובדים
תו לא הממשלה לחזרות. מתכנסים אנחנו
 אחרות,״ והקלות במיסים בהנחות בנו מכת

הת שהופעותיהן הרקדניות כל מסבירות
האחרון. בזמן קיימו

אליסקוכסקי של המחול להקת
נשאר הריקוד הלך, נזוצארט

 ממערכוניהם, באחד עליזה. במומחיות בהם
 שניצב הגדול בפסנתר גם בקיאות הראו

הבמה. בפינת
הש באמריקה אדלה־לה* זה מה
 המורכבות הזמרה, להקות מסורת תרשה

 היא גברים להקת באירופה, בלבד. מגברים
 זה קמזפאניון לה ביותר, נדירה תופעה

 היחידה הכל־גברית הלהקה הם שאנסון לא
באירופה. הראשונה בשורה כיום הנכללת

 רעננה שורה הקונזפאניון כללו בתוכניתם
 קטנים אנשים על המספרים עם, שירי של
 האומה לכלל חסרי־חשיבות מאורעות ועל

שמ להביע מטרתם כל ואשר וההיסטוריה,
 קיים אינה עממית שירה של זה סוג חה.

בעברית. כלל כמעט
מע גם הציגו העליזים הצרפתים תשעת

 על מופיעה הלהקה זמרה: ללא רכונים
הפסנ תזמורת. כלי נושא חבר כל הבמה,

 המנצח המהודר, הפסנתר ליד מתיישב תרן
שחור. מעיל־זנב זה חגיגי לצורך לבוש

 הפסנתרן רק כליה. את מכוונת התזמורת
 תמיד יוצאים הטונים במלאכה. מתקשה

 מתחיל מכוון, מתקן, מתעצבן, הוא מזוייפים.
 התזמורת לבסוף לחלקים. הפסנתר את לפרק

 שרביטו. את מרים המנצח כולה. מוכנה
 מתחיל הכל התעטש. המנגנים אחד ״אפשר,!״

מחדש.
 כבש במלים, צורך כל אין בו זה, קטע

 ״אדלה-לה!״ פירוש מה ידעו שלא אלה את
בצרפתית.

מחול
השניה התוכנית

 הקודמת ההופעה שתלבושות לאחר שנה
ה וחשבונות נפטלין טעוני בארגזים נסגרו
 הופיעו נוספת, פעם בזהירות נבדקו קופה

 הן תל־אביב. לוחות על חדשות מודעות
 להקה של המחודשת הופעתה על בישרו

 נעמי הרקדנית של להקתה למחול, קאמרית
אליסקובסקי.

 שאול את הלהקה רוקדת התוכנית במרכז
בן• פאול כתב לריקוד המוסיקה את ודוד.

 של להקתה מפגינה הקשיים, כל למרות
ממו עבודה של נאות תוצאות אליסקובסקי

 של הנאמן שקד,לן ספק אין ומאומצת. שכת
 אול־ את גם ימלא בישראל הריקוד להקות
 ששי- למחול, הקאמרית הלהקה של מותיר,
 מאד: ברורה היא אליסקובסקי, לדברי טתה,

ה ישראליים. נושאים לסי רוקדים ״אנחנו
ה בינתיים זהו מודרני. הוא עצמו ריקוד
הישראלי.״ הריקוד לבעית היחידי פתרון

ם מאחורי הקלעי
משכר עונת

ה התיאטרון על מאיים כספי משכר
 בכובד עתה דנים התיאטרון בהנהלת קאמרי■

 השחקנים בצח־ת רציניים צמצומים על ראש
 שסי- האחרונה, העונה אחרים. קימוצים ועל

הקוד מהעונות בהרבה נפל האמנותי כומר,
התיאט קופתי. משבר עונת גם היתד, מות,

 הקמת עם גדולות, להתחיבויות שנכנס רון
 לעמוד יכול היה לא נחמני, ברחוב האולם

ב חמור וויכוח פרץ בינתיים בהתחיבויותיו.
 התיאטרון מועדון של הקמתו עם הנהלה,

 ויצחק מילוא (״פפו״) יוסף של בהנהלתם
וב ההנהלה, של האחרים החברים קדישזון.

 וקדישזון שמילוא טוענים ידין, י,וסף ראשם
 במקום למועדון, זמנם רוב את מקדישים

יש קטע התיאטרון... בעניני לעסוק
 זדיק הבריטי הקומיקאי על־ידי הוכנס ראלי
 זה בקטע בבי.בי.םי. החדשה לתוכניתו אוליבר
 ששימש ברלינסקי, זאב את אוליבר מחקה

בישראל, אוליבר של להופעותיו כקונפרנסיה
. .  שלוש מכינות חדשות תוכניות .

 של החדשה תוכניתה הצבאיות. הלהקות
הקא במאי בידי תבויים הצפון פיקוד להקת

 בידי יכתבו ופזמוניה בונים שמואל מרי
.דידי .  את השבוע כובשות ריקוד להקות .

 של הבכורה הופעת אחרי ישראל. במות
 בהדרכת לעיל) (ראה למחול קאמרית להקה
 להקתה לתל־אביב חוזרת אליסקובסקי, נעמי

 לאחר אהל, באולם שתופיע גלוק, רנה של
הארץ. ברחבי הגדולה ההצלחה




