
אמנות
מוסיקה

מתעודד דוד נבל
מוסי למוסד סמל לצייר יתבקש כי צייר

 לכל קודם הנייר על יעלה — כלשהו קלי
 מאז — הנבל כי בכך, פלא אין נבל. צורת

 ההשערה), (לפי התנ״כי יובל על־ידי הומצא
 של מערכת באמצעות הסופי לשיכלולו ועד
 בונה־ על־ידי דוושות, ושבע מיתרים 43

 ה־ המאה בסוף ארארד סבאסטיאן הנבלים
 שהצליח בכלי־ד,נגינה העתיק הוא — 18

הזר- היום עד פעילים בחיים להישאר
 של התנ״כי עברו בדולרים. פרסום

הממשל החברה איש את שהגיע הוא הכלי,
 את ליזום פרופס, צבי אהרן לתיירות, תית

 תחרות באמצעות ליושנה, העטרה החזרת
 להיערך העומדת בנבל, לנגינה בינלאומית

 ו־ד פורטות־נבל 38 הבא. בחודש בישראל
 והקשיש 18 בן בהם שהצעיר פורטי־נבל,

 ויש־ חשבונם) (על לישראל יגיעו ,35 בן
 חשבון (על שבועות שלושה למשך בה תכנו

 לקחת כדי לתיירות) הממשלתית החברה
בעולם. במינה הראשונה שהיא בתחרות, חלק

 מפורטי- כמה גם לישראל יגיעו אתם יחד
 בעולם, ביותר והמפורסמים הוותיקים הנבל

 אשר השופטים, בחבר להשתתף מנת על
קונ נבל בהתחרות לזוכים להעניק יצטרך
 כסף פרסי דולאר), 3700 (שערכו אחד צרטי

בסכומים — בדולרים שישולמו — נוספים

 במספר הקהל את כבשו הם צחוק. לחצי
 קאר־ תעשה עוד אתריקאנה, (ויוה פיזמונים

מצליחים. לשלאגרים להפוך שעלולים יירה),
 שי הדודה; על בסנוור נתגלה אחד כשרון

 יתד כוכב זילברסטויטר), (ד״ר אניגשטיין
 בנו בצל, להעמידו העדיפו הלהקה שמארגני

 איתן של השבירות כתפיהם על ההצגה את
(מייק). חרלפ ועודד (סאמי) לב

 ביחוד הדודה, על לסמוך כדאי תמיד לא
כל־כך. זקנה כשהיא

מאחורי־הקלעים
סמבטיוו־בדו־רות

 לאחר יופיע מילוא יוסף של שמו
 של תוכנייה דפי על שוב ממושכת הפסקה

 המודעות. במדור אולם הקאמרי, התיאטרון
 שיתוף־ על ההסכם של התוצאות אחת זו

הוס שבמסגרתו לקאמרי, הבימה בין פעולה
 ההצגות את לפרסם התיאטרונים בין כם

כמו כללה, הבימה בתוכניות. הדדי פירסום
הז הגברת ביקור הצגת את במודעתה בן,

. מילוא יוסף על־ידי המבויימת קנה, . . 
 הצגת משירי ארבעה ועליו קטן תקליט

ה באולם ההצגה לצופי יימכר !2ה־ הלילה
החידו אחד זהו — מוזל במחיר תיאטרון

 את הקאמרי. התיאטרון להכניס שעומד שים
ה שחקני יבצעו התקליט גבי על מרה הד

וב רינת, מקהלת עם בשיתוף תיאטרון,

וחצי"* ״צחוק להקת
כן לנו הגידי דודה,

 ותעודות. מדליות דולאר, 200 עד 2000 של
 מהמנות־ הופעות לו מצפות כך, על נוסף

 וטלביזיה רדיו ובשידורי בקונצרטים מראש
ובארצות־הברית. פאריס איטליה, בהולנד,

 פו- על־ידי זאת בתחרות תיוצג ישראל
 בוכמן־ עדנה — ויחידה אחת רצזת״נבל
ב הראוייה שנמצאה ,30ה־ בת שיינפלד,

מ תלמ• מבין המסורת את להמשיך יותר
 הישראלית פורמת־הנבל של המועטות תיה

 הפילהארמונית, התזמורת חברת המתיקה,
 של מזלו אותה ילווה אם סרבש. קלארה

 ראשון, בפרס עטורה תצא והיא חכם, עמוס
 בקונצ׳רטו כסוליסטית לנגן תזכה אז כי

 בקונצרט־הגאלה הנדל, של ולתזמורת לנבל
התרב,ת. בהיכל התחרות סיום של

ר1ביד
ה קצת דודה נ י י ו ס
 no. וחצי). (צחוק הדודה על סמוך

 במבטא צעק אני?״ מחזר לא שאני חשבת,
ל אנ׳גשטיין) (שי זילברסטויטר ד״ר גרמני
ה החלק סיום עם לב), (איתן סאמי שכנו

 ,,שאל הדודה. על סמוך הצגת של ראשון
יודעת.״ היא — שלך אמא את

שהוש והישנה חידה ה הבדיחה זו היתד,
הצ של הראשונה המערכה כל במשך מעה

וחצי. צחוק להקת גת
לה כי מוחלט. היה זו במערכה הכשלון

 להקת ממשוחררי המורכבת וחצי, צחוק קת
 כושלת, הצגה העלתה הגדנ״ע, של הבידור
הומור. חסרת

ש הבתולים הצגת היא הדודה על סמוך
 בגד- ששרת בתקופה עוד אלמגור, דן כתב
 המשוחררים הלהקה חברי ניסו עתה נ-ע.

נכשלו. שנית, להציגה
 בימויו גם היחידים. האשמים היו לא הם

 עזר אהל, תיאטרון איש דוד, אברהם של
 על התנועה וסמיך. כבו היה להיכשל, לד,ם

רעש. על רק התבססה אפסית, היתה הבמה
 השנייה במערכה רק והדודה. הזקנה

לגרום לשעבר הגדנ׳׳ע להקת אנשי׳ הצליחו
e

 המוסיקה מחבר ברתיני, גארי של ניצוחו
. להצגה דו טבע בעלת ״אשה ..
 מפרי החדש, המחזה של שמו זהו — מם״

ב יוצג לא אשר שמיר, משה של עטו
 אחד פה שנפסל לאחר הקאמרי, תיאטרון

להו אטרון, הת של הרפרטואר ודעות על־ידי
 חבר הוא אף — עצמו שמיר משה את ציא

 בדיון, השתתף שלא — הרפרטואר וזעדת
. זה במקרה .  מיוחדת תוכנית .

 תיאטרון עתה מכין זאת — לסחירות
 פרטי את הפעם לשמור שהחליט סמבטיון,
 האפשר ככל להימלט כדי בסוד, התוכנית

שונות. מפלגות של מנסיונות־לחץ

תדריך
רצגות

ה בתיד לבדו - הנרקומן •
 יש־ הזהיר הצופה — סדן) (תיאטרון לילה
האולם. בתוך גם לבדו אירנו

תערוכות
(בצלאל, אמריקאית גראפיקה •

 ששה הם הבולטים המוצגים — ירושלים)
שאהן. בן של תדפיסי־משי

בידוד
 יובל (תערוכת הקטנה תל*אסיב •

בדמו לשעתיים לתחייה קמה — תל-אביב)
 ואלברט בנאי יוסף עטרי, יונה של תם

 קסם פנס עם הדוק פעולה בשיתוף חזקיהו,
 במועדון ומקסימות, עתיקות תמונות בעל

חפר. וחיים בן־אמוץ דן של הלילה
עממי) (דו־רה־מי למל קוני שני •

 מוצגת גולדפאדן של החיננית האופרטה —
 התמימות, ובכל מלאכותית חדשנות ללא

 לחזור הרוצה קהל על להתחבב העשוייה
אחד. לערב מותו לתמ

 איתן אנגשטיין, שי בן־ישראל, יצחק •
 טובה למונצ׳יק, עדנה חרל-פ, עודד לב,

קס. מנשה צדקוני,
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שלוח ם מ חי ך לכל פר די די  הארץ ברחבי ומכריך י

ם תקבלזת מ תבל. חלקי ולכל ת ג מנו הקלפון. יגל־ידי הז
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