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 כושים יחסי של הכאובה הבעייה את
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 והים־ אלים מאבק ושינאה, סקס מרוב צצת
 השינאר, את שדחק תמים, כושי נגד מרי
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 האדם בשינאת באכזריות, באלימות, •¥-
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מר מחז
 מצויי- כוריאוגרפיה מעולה, מישחק
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מוסיקה
מנ הפילהרמונית. התזמורת *
 של השנייה הסימפוניה את השבוע גנת

והוש ,1960 בשנת חוברה זו טל. אלכסנדר
 קול־ישראל. תזמורת על־ידי אחת פעם מעה

 בעולם שם בעל ישראלי מוסיקאי הוא טל
 אוחו שאוהבים או מאוד. אישי צביון ובעל

 דרך אין אותו. לשמוע נעים לא שפשוט או
ב הוא הגדול שכוחו עליו נאמר ביניים.
 מסתפק שאינו ומי היום, של החיים ביטוי

 ורוצה ברחוב, היום של החיים בשמיעת
 ייהנה הקונצרטים, באולם גם אותם לשמוע
זו. עוצמה בעלת מיצירה

אחו ,,בת־דור׳׳, המחול להקת *
ש שבע, בת־ המחול להקת של הצעירה תה

מור דה־רוטשליד. בת־שבע על־ידי הוקמה
 סיגנון נעדרת עדיין צעירה. אחות שזו גש

 מאשר פחות רצינית בלתי־מגובשת, אחיד,
 אינו הלהקה הרכב גם המבוגרת. אחותה
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 ברמה להקה זו כך עם יחד אפרתי). משה

 את תבייש לא שיפשופים ולאחר נאותה,
המשפחה.
 תוכניות, בשתי במקביל מופיעה הלהקה

קט א־לתורים ביניהם: שונים. קטעים ובהן
 דל־ארטה הקומדיה נוסח חמוד דואט — נים
והו חן רודי וקולומבינה ארלקינו יחסי על

 מול הפרט של מאבקו על — דימויים מור•
 בבי- עליו, עצמה הכופה והחברה הסביבה

 של הנפלאה המוסיקה — בראז־ליארס אנס
ויקטו של מתקליטר, המוכרת לובוס, וילה
 לכוריאוגרפיה זכתה אנג׳לם, לוס דה ריה
 ונחמה אבל של זד, ריקוד אורדמן. ג׳נט של

 ששירתה כשם חזותית, לפיסגה מגיע אינו
 מלאכים קולית. לפיסגה מגיעה ויקטוריה של

 שבטיות תנועות עם הומורסקה — ואחרים
אחרים. וקטעים פרימיטיביות,
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זכ הופעות, של מצומצם למיספר ומקורי,
מ עתה מועלית והיא הקהל, באהדת תה

 ומין, אהבה שירי קורא שמר גדעון חדש.
 ב־ וכלה העתיקה, יוון ושירי בחנ״ך החל

פסיכו ושירים פו, אלן אדגר של אנאבל־ל׳
 מל של מצויינת ג׳ז תזמורת ברקע דליים.
 קטעי של בנגינה הקריאה את המלווה קלר,

 מל תוצרת אילתור ובעיקר מוכרת, מוסיקה
מאוד. מהנה קלר.
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 על שיענה אוטומטי אלקטרוני ציוד לנו
 וכן העדרך, בזמן אליך הטלפון קריאות
אליך. טלפון שיחות של הקלטות

 סוגי כל של ותיקונים השכרה שרות
ההקלטה' מכשירי

 ותקליטים סרטים על הקלטה שרות +
 ובחוץ. בסטודיו
מקצועיים הקלטה מכשירי

88£•£££א
 ואמפליפיירים, מיקרופונים התקנת *

 טייס מסרטי גם תקליטים מכינים אנו
שלך.

 ישראלי שרות / דוקטור רדיו
 שלום רדו׳ תל־אביס להקלטה,
.244118 טלפון 18 עליכם
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