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:נפתחים

לאנגלית אולפן
ב-יום) שעות 3 ביותר, הקצר בזמן השפה (לרכישת

 מכל למבוגרים וצרפתית אנגלית לעברית, לגילים וקורסים אולפניות
 לתלמידי לאנגלית נפרדות קבוצות בשבוע). שעות 2 ,3 ,4 ,6( הידיעות דרגות

בתי־הספר.
לפני־הצהריים, 12 עד 9 בשעות :והרשמה פרטים

ו׳). ליום (פרט בערב 9 עד 3

פנימיה) (עם

של נוספת פדרה עורף
מסמיכים מקצועיים קורסים

חדשים) קורסים נפתחים חודש (כל
אלקטרוניקה * :במקצועות

וגוף) (מנוע מטוסים מכונאות
מטוסים ומכשירנות חשמל *
מטוסים וחשמל חימוש *

 שנות 9 של השכלה בעלי ומעלה 16 בגיל נערים יתקבלו אלה שנתיים לקורסים
 ל״י 350.— ובגדים) מלאה פנימיה (כולל הלימוד שכר לפחות. וד5 ׳

מיוחדים). במקרים בתשלום (הקלות
¥

הגיוס כלשכות חיל-האויר נציג אל פנה פרטים כדבר

סיכסוכים
השיא•□ שיא

 חגיגית בהצגת־גאלה השבת, תועלה כאשר
 פלס־ בשם הקומית האופרה בחינל־התרבות,

 80 בן כשהיה ורדי ג׳וזפה כתב אותה מאף,
 ליצירה מסוגל שהוא עוד האמין לא ואיש

 של השיאים אחד ספק ללא זה יהיה רעננה,
ה כי במדינה. המוסיקליים המאורעות

אור זמרים עשרה על־ידי שתועלה אופרה
 נזם־ מהאופרה קוראנה פרנאנדו בהם חים,

 הטוב לבם הנחשב בניו־יורק, רופוליטן
 רמה באותה תבוצע כיום, בעולם ביותר

 באדינבורג בפסטיבלים לאחרונה בוצעה בה
המבק על־ידי שהוגדרה רמה ובאמסטרדם,

זו. אופרה של ביותר המושלם כביצוע רים
 — בישראל המוסיקה לחובבי חג ״זהו

 אף ניתנת שאינה חוזרת ובלתי נדירה זכות
הג באירופה,״ תרבותיים מרכזים לתושבי

 את שיעלו הישראלית, התזמורת אנשי דירו
 האופרח לאנשי אולם המאורע. את האופרה,

 זה היה לא דה־פיליס אדיס של הישראלית
 זאת אופרה העלאת היתה לגביהם כלל. חג

 המועצה אנשי את כינסו הם לקיומם. סכנה
מח של גל עוררו האופרה, של הצבורית

 ידי על פלסטאף הצגת לביטול לחצו אות׳
התזמורת.

 את לגרש יכלו לא האופרה שאנשי אלא
 כל בפלסטאף. לשיר שבאו הזרים האמנים

שה לכך, להביא היה לעשות שיבלו מה
 אמנים הבאת לאישור הבינמשרדית וועדה

 לה תרשה לא להבא כי לתזמורת הודיעה
מהחוץ. אופרה להקות להביא

 ברמה אופרה הצגת האופרה: אנשי טענו
 כזאת הצגה אחרי קיומנו. את מסכנת כזאת

 בביצוע אופרה לשמוע איש עוד ירצה לא
 לחסל העלולה תחרות מהוה זו הצגה מקומי.

הישראלית. האופרה את
 לויכוח להכנס אף סרבו התזמורת אנשי

 הם, אמרו מגוחכות,״ ״הטענות האופרה• עם
מוסי שיאים של בדרך הולכת ״התזמורת

 אי־ שיא־השיאים. יהיה פלטטאף קליים•
 חובבי של תיאבונם את לספק אפשר
 עצים• מנסורת קציצות של בתחליפים הבשר
יצליח.״ לא באמנות צנע של משטר

 אנשי של באמתחתם פרנסה. גזלת
 פלס־ הצגת נגד נוסף נימוק היה האופרה

 התזמורת מנעה ״בשעתו הם: אמרו טאף.
 בטענה לחיכל־התרבות האופרה כניסת את

כי אופרות. להצגת מתאים אינו שהאולם
לה לעצמה להרשות התזמורת יכולה צד
עצמו?״ אולם באותו אופרות ציג

 ״במת־ זו: לטענה התזמורת אנשי השיבו
 לאוסרה נבנתה לא אמנם היכל־התרבות

 ובתפאורות במסך צורך יש ממש, של
 לא כזאת. אוסרה אינה פלסטאף תלויות.

 המשתלשלות תפאורות ולא מסך בה יהיה
האקוס את להפריע והעשויות התקרה מן

טיקה.״
 היה התזמורת אנשי של לצדם אולם

 של טענה שום לעמוד יכלה לא נגדו נימוק
תח מהוה אינה פלסטאף הצגת האופרה.

 של שהבאתו כשם המקומית, לאופרה רות
למ תחרות מהוה אינה ארמסטרונג לואי

 אופרת שום המקומיים. בבארים חצצרים
 ביצוע לדרגת לעולם תגיע לא ישראלית

 ביצוע התזמורת. עם שיבוצע כזה אמנותי
 המאזין מכוחותיה. למעלה הוא זה מעין

לנ לעצמו להרשות יכול שאינו הישראלי
 מעולים, מביצועים ליהנות לחוץ־לארץ סוע

זה. מעין ממאורע ליהנות זכאי
היש הקהל שרכש הסימפטיה כל עם
 השבוע התיחם המקומית, לאופרה ראלי
ה של לטענותיה המושבע המוסיקה חובב

 הספרים קורא מתיחס שהיה כשם אופרה
 תובעים שהיו ישראלים, סופרים לטענות

 שהוא נטענה לועזית ספרות תרגום איסור
פרנסתם. את גוזל

עסקים
בזול זרה עבודה

 מעולם ביותר המדהימות העובדות אחת
 לתיאטרונים משתלם הישראלי: התיאטרון

 וב־ זרים במאים של בביום הצגות להציג
 להעסיק מאשר זרים, ציירים של תפאורות

מקומיים. כוחות
 לקבל נוהג פריי כפיטר מקומי במאי
 צייר־ הצגה. ביום עבור ל״י אלפי שלושת

כו עבודתו, עבור מקבל ישראלי תפאורות
 המתקרב סכום הביצוע, על הפיקוח לל

עו זרים וציירים זרים במאים ל״י. לאלף
 עם פחות, הרבה הישראלי לתיאטרון לים
דמי נסיעותיהם, של ההוצאות סכומי כל

 שביים לופוביצ׳י, מרסל ואירוחם. איכסונם
לתי עלה בהקאסרי אימפרוביזציה הערב את

 בארץ טיוליו כולל ל״י, אלפיים אטרון
 השחקנים. לכל שהגיש הפרחים זרי וכולל
 אח המביים השויצרי הבמאי הירשפלד, קורט
 יותר הוא אף יעלה לא בחקאמרי נורה

זה. מסכום
 תיאו שצייר נורה הצגת של התפאורות

 התפאורות מציירי אחד השויצרי, אוטו
 ראשון בפרס לאחרונה שזכה בעולם הטובים

 כולל ל״י, 600כ־ לקאמרי עלו בברודבי,
המ לפועלים הצייר של הוראותיו תרגום
ישראלי. צייר בידי התפאורות, את בצעים

 שהאמנים מכך בעיקר נובעת זו עובדה
 תמורת משכורות על לותר מוכנים הזרים

 דורשים בישראל, משקיעים שהם העבודה
 מקבלים והתיאטרונים הוצאותיהם, כיסוי את

 תהיה אולם אלה. בהוצאות ניכרות הנחות
 ישראלי לתיאטרון — תהיה כאשר הסיבה

זרים. עבודת לקפל יותר משתלם

הקלעים מאחורי
גרוטאות במחסן כסף

 הבימח בהצגת הסטטית התפאורה
אר בכל משתנה שאינה משורר, של ניצוץ

 על־ידי ושתוכננה המחזה, של המערכות בע
 מכסי אחרת להיות נועדה פריי, פיטר הבמאי
צרי שהתפאורה התעקש פיטר כיום• שהיא

 הצליח הוא מסתובבת• במה על להיות כה
 של בחיוניותה הבימה הנהלת את לשכנע

 שטענו חברים כמה שהיו למרות כזאת, במה
 את לבנות פריי פיטר מציע בה הצורה כי

 בבנית הדעת. על מתקבלת אינה הבמה,
 4 אולם ל״י. אלפי שלושת הושקעו הבמה
 גלגלי נשברו הכללית החזרה לפני ימים

 . . . הגרוטאות למחסן נזרקה והיא הבמה
 לחדש עומד הקאמרי״ ח,,תיאטרון

 היא הכוונה מהבמה. מזמן לא שירדה הצגה
 פסקין־ שדינה לודאי קרוב מריוס. להצגת
 שהפתיעה הקאמרי של החדש הגילוי דורון,

 פני תפקיד את תמלא אימפרוביזציה, בהערב
 זהרירה לכן קודם שיחקה אותה זו, בהצגה
 ההכנות נשלמות כינתיים . . . חריפאי

 בתיאטרון נורה של הבכורה להצגת הסופיות
 בהצגה שתשחק מרון־רכטר, חנה הקאמרי.

 אחרי לבמה בחזרתה הראשי, התפקיד את זו
 מאוד נרגשת וחצי, שגה של העורות תקופת
 קול־ אנשי באו כאשר זה. מאורע לקראת
 תכניתם עבור מההצגה קטעים להקליט ישראל

 חזרה מרון חנה אותם שלחה ביסות־ובדים,
 להקלטה. רוח מצב היום לי אין בטענה:

 מרון חנה צריכה בה זו, הצגה לקראת אגב,
 שעורי קיבלה היא הטרנטלה, ברקוד להופיע

 התזמורת . . . רסלר תהלה אצל רקוד
 לחשן לשוא בארץ חיפשה הפילהרמונית

 זו שאופרה מאחר פלסטאף. לאופרה מיוחד
 מושר שבה והטקסט מאוד מסובכת היא

 אי התזמורת, עם מסובך ובשילוב במהירות
 לחשן. ללא האופרה את להעלות אפשר
התז החליטה לשוא, היו החיפושים כשכל
 . . . מאיטליה מיוחד לחשן להזמין מורת
 הקרובים בימים יוסרט הכימה על סרט
. גבע חברת על־ידי .  מיוחד הסכם .

 לקראת אלה בימים נחתם לקאמרי האהל בין
 בהצגת כוגן נתן הקאמרי שחקן של שיתופו

 הסכם לפי באהל. תשו-קח ושמה חשמלית
ב ההצגה את להציג לא האהל התחייב זה

 רר4ו5א' הערב את הקאמרי יציג בו ערב
 אל תחזור רוכינא חנה . . • ביזציח
 העציס בשם במחזה העונה בסוף הבמה
 דרום מחזאי על־ידי שנכתב בעמידה ימותו

 ב־ שהפתיעה הותיקה, השחקנית אמריקאי.
 בעת באולם הנוכחים קהל את רעננותה

 במחזה תופיע משורר, של ניצוץ בכורת
 שהגיע מרוסיה חדש עולה על־ידי שיבויים

ארצה. לאחרונה

תדריך
 חעיקדיים והביזור האמנות נזאזתזות לח8
עליהם: פסליץ הזה שהעולם חשבוע של

הצגות:
- גהבימח) משורר של ניצוץ •

 או׳• יוג׳ין של ביותר והחלש האחרון מחזהו
 הנקרע באמריקה, אירי בעל־מסבאה על ניל
הע וההווה בעבר שלו ימי־הזוהר זכר בין

 בת־עמי זוהר, מרים פינקל, שמעון גום.
אפ להם הנותנים בתפקידים חזקיהו ואבנר

הממוצעת. לרמה מעל למשחק שרויות
אומרה:

ף • א ט ס ל  חפילחרמו־ (התזמורת פ
 ביבוא תרדי *ל הקומית האופירה — נית)

מהחוץ. יקר אמנות

1114 חזק העולם


