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65061 טלפון ,12 הם רחוב תל־אביב,

מאחורי
הקלעים

פי על ר כנ ת נ ס פ ה
עליו שמנגן הפסנתר

התי- במועדון זראי יוחנן
ריקה את ומלווה אטרון האבן״ ב״מלאך ויתיר לנצט

ודם בשר שחקנים,

 ביותר הטובה האופרטה — זו קאריירה
הבן. שטראוס של

 לשמע בעיות. בלי אופרטה הוא העטלף
 מתרחשת עליזה, בפשטות הקולחת המנגינה

 של מאלה מגוחכת פחות נחמדה, עלילה
 הוא ״העטלף״ והאופרטות. האופרות רוב
 בחברו נקמה הזומם וינאי אמן פלקה, ד״ר

 פעם, השאירו חבר אותו כי אייזנשטיין
ב ברחוב שיכור מוטל נשף־מסכות, אחרי

וש העוברים לשמחת עטלף, של תחפושת
 תעלול העטלף מארגן בו, לנקום כדי בים.

 אשתו, אייזנשטיין, מסתבכים בו מסובך,
עליזה. בתסבוכת האשד״ של והמחזר העוזרת

 שה־ הוא זו עלילה של היתרונות אחד
 וב־ ,האופרה זמרי רוב של הייקי מבטא
 אינו עצמו, פולק) (יוסף העטלף של יחוד

מוצ כפארודיה דוזקא נשמע אלא מפריע,
 זרים, כוכבים בלי הפעם בהופיעה לחת.

 עבודת להגיש הישראלית האופרה מצליחה
 ליקויים. כמה אף על מוצלחת שהיא צוות,
 את השולחת רוזלינדה, בתפקיד שוקן אולי

לבית־ד,סו בצוותא שלה המחזר ואת בעלה
 ובקולה, בטבעיותה הלב את שובה ,הר

 בצירו רודן. יעקב המחזר, לגבי הדין והוא
 גיבור הפעם, גם המצטיין לוי, פרדי של

 המעלה זינגר, גיאורג המנצח הוא הערב
ו שלתה תקופה לשרביטו מתחת לתחיה

ל רק יכול הזה הדור בן אשר מאושרת
בקושי. לעצמו אותה דמיין

תיאטרון
מו ם ביט•□ כ בי טו ה

 הוא הקאמרי) (התיאטרון האבן מלאך
 ש־ המשפחתי המחזה בנפשות 19ה־ הנפש

ה הבימה על להצגה הכינה פרינגם קטי
 של האוטוביוגרפי ספרו לפי אמריקאית,

תלף. תומאם
הנפשות 18 שאר שיש, עשוי האבן מלאך

 תיאטרון רכוש הוא אשתו,
 מנהלו בידי שנמכר זירה,

 לארצות־הברית, השבוע שיצא אלמז, מיכאל
 תמורת נבוכים. נושים עשרות אחריו בהשאירו
 לארצות־ טיסה כרטיס אלמז קיבל הפסנתר
 (״יולק״) ישראל מפ״ם שרי . . . הברית
 הכרזת בעד היו בנטוב ומרדכי ברזילי

 בעת ממלכתי, לתיאטרון הבימה •תיאטרון
 נשארו הם זה. בנושא הממשלה ישיבת

 . . . כ״לאומי״ הוכרז התיאטרון במיעוט.
 מכוכבות אחת תהיה מאד צעירה זמרת

 מחדש גודיק שהאמרגן אולימפית, המוסיקול
 )17( אלבין מוניק השבוע. פעולותיו את

 שזכתה אחרי בצרפת, לאחרונה התפרסמה
 הצעירים הזמרים בתחרות הראשון במקום

 הצלחה . . . צרפת של והחובבים
 תועלה אהל תיאטרון של לשעבר קופתית

 להצילו. בנסיון התיאטרון, בימת על בקרוב
 סארטר, פול ז׳ן של האקטואלי־שוב מחזהו
 פרדו טובה עם באהל יוצג והכושי, הנערה

 אחת הקודמת. בפעם כמו הראשי, בתפקיד
 שני ״כאשר במחזה: המבריקות האמרות

 זה, את זה מכירים שאינם לבנים, אנשים
 סימן — נושנים כידידים ברחוב מדברים

למות!״ מוכרח כושי כי הוא

תדריך
 הבידור מאורעות על ממליץ הזה העולם
הארץ: ברחבי השבוע המוצגים והאמנות,

תל־אביב) שם, (אהל בכילה בלט •
 הגדולה ההצלחה אחרי לישראל חזר —

עליה. לחזור מצליח שנתיים, לפני שנחל
 — (סמבטיון) הקיר אל דבר •

המלא. ואולמו מוגרבי קירות אל מדבר
 מסחרר בובותיו 1200 על פיקודי, •

החיפניים. צופיו ראשי את החמישי, החודש זה
פ... 9  - ירוק) (בצל עברנו: הו
חריף. די לא כי אם ורענן, טרי

 — הישראלית) (האופרה העטלף •
לעיל. ראה

אופרה
ה מ ק ב נ צ ק ס כ ל א וו

 שיר הוא הישראלית) (האופרה העטלף
 יותר רחוק הנראה הקרוב, לעבר געגועים

 של לוינה תהילה שיר זהו הפרעונים. מימי
ה והמשטרה, הוואלסים עיר המלן־־הקיסר,

 מעיר הסטודנטים. ותעלולי המבריקים מדים
 בנין אלא היום של בוינה שרד לא זו

שטראוס. יוהאן ויצירות המחודש, האופרה
ה אחרי מעטות שנים שנולד שטראוס,

 לפני מעטות שנים ושנפטר הרוקד, קונגרס
הת בעצמו היד, והמקלע, המטוס המצאת
קומפוזי של בנו זו. עליזה וינה של גלמותה

 אותו הכריח אשר השם, אותו בעל טור
 אביו בפקודת מרד בנק, כפקיד להתמחות

 בקונצרט שלו מגילת־העצמאות את וניגן
 וניצוח. הלחנה של שנה 50 שפתח פומבי,

של שיאה הוא העטלף) (או פלזרמאה

 מלאך מתפקידי תפקיד כל
 עשוי ביותר, הקטן גם האבן,

 לצופה מרובה• בדייקנות
 לבטיה כי ההרגשה ישנה

 ובעיותיה גאנט משפחת של
 היה כאילו לפניו, מוצגות

 המרפסת מן בהן חוזה
 הרגשה למעשה אך ממול,

מ כך כל מוחשית היא זו
 המועלות שהבעיות שום

 אוניברסאליות: הן במחזה
 בתל־ יום־יום מתארעות הן

וב העמק במשמר אביב,
 באלטאמונט. כמו ממש אילת,
 צפויה מדוע הסיבה גם זוהי

 מידת אותה האבן למלאך
 כה עד זכה לד, ההצלחה
הברית. בארצות

 משפחה גאנט, משפחת ודם. בשר עשויות
 אלטאמונט בעיר אחרות כרבות אחת

מו הברית, בארצות הצפונית שבקארוליינה
 גאנט או. וו. וקרביה: תוכה על לפנינו צגת
 אליזד, והשיכור, הזקן האב ידיו), (יוסי
ו הבצע רודפת האם לנצט) (.בתיה גאנט

 לוי, (אורי ולוק, הלן יוג׳ין, ובן׳ השררה
 נאמן), והלל חריפאי זהרירד, תאומי, עודד
ובנותיה. בניד,

 פריי, פיטר של והתוסס הער בבמויו
 של והמגושמת הריאליסטית תפאורתו בין

וגי עור האבן מלאך קורם — אדר ארנון
 שעל והענין המתח הקאמרי. בימת על דים

 חדרי 15 שבין מאלה פחותים אינם הבימה
מצ הטוב, במשחקם — המקורי גאנט בית

כקדם. ימיהם לעשות הקאמרי שחקני ליחים
 במלאך בולטת הכללית, ההצלחה בתוך

 הצעיר השחקן היחיד: של הצלחתו האבן
 של בתפקידו המשחק תאומי, (״דדי״) עודד

גאנט. למשפחת הצעיר הבן
 בתפקיד המשחק )21( תאומי
 אורנה של לצידה הראשי

 מתבלט ג׳ימס) (לוארה פורת
 על מתנועותיו תנועה בכל

ל להצטרף מבטיח הבמה,
 הצעירים השחקנים חבורת.

והמבטיחים.
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