
תדריך
)26 מעמוד (המשך
 ג׳וני אתה איפה איפה, והעזה. יוזמה

 לפי בנוי הוא אבל דווקא, גדול מחזה אינו
 לפיה מתקדמת, הכי התיאטרונית התפיסה

 השונים המצבים בין קשר שיהיה הכרח אין
 יש שנוצר מצב לכל אבל בהצגה, שיש

חיים, ויש משמעות

בידור
היכל ה׳ (יום ספרדי. רומנסח־ *

 הרוג נוצרי נער נמצא אחד יום התרבות)
 שהם היהודים על הכל העלילו בירושלים.

 סכיניהם, והשחיזו הגויים הלכו אותו. הרגו
ל והתפללו בבית־הכנסת הסתגרו והיהודים
 הקדוש קלונימום הרב קם והנה אלוהים.
 נטל שבת), יום זה (היה התפילה באמצע
 המפורש. השם את קלף על וכתב קולמוס

קלו־ הלך היום. שבת הרי הקהל: כל נחרד

ספרדי״ ב״רומנסרו הדר ירדגה
שבת לכתוב מותר ב

ה הנער מצח על הקלף את והניח נימוס
 שם את רם בקול אמר הנער, התעורר הרוג.

נישמתו. את ונפח ושב רוצחו,
 עם יחד זו, אגדה הביא נבון יצחק ח״ב
 הוסיף לוי יצחק אחרות; ספרדיות אגדות

 שאסף וחול, קודש של ופזמונים רומנסות
 העלו גאון יהורם ובבימוי ספרד; יהודי מפי
ספרדי. רומנסרו בערב הבמה על הכל

ו יפים שירים יש כי התגלה וסוף־סוף
ספרד• ליהודי גם מעניינות אגדות

מסור ונעימות מתפילות בנויה התוכנית
 / הוא ונאור אדיר / עלילה נורא (אב תיות

רומנ עם יחד בר־יוחאי), / אכלנו משלו צור
 בת־גלים). בנות־הפלא, (שלוש ספרדיות סות
 בנאי יוסי גאון, יהורם על־ידי מושרים הם

 גאון, יגאל הדר, ירדנה סמסונוב, רמה
צדיקוב. ומקהלת פררה אברהם

שטיין. אריק גדי. מזל  ד״ר איינ
 להופיע ממשיכים הבננות ומכופף דוליטל

התוכ איינשטיין. אריק של שיריו שאר בין
 ומלתה וחדשים, ישנים שירים כוללת נית

פיאמנטה. של הברנשים תזמורת על־ידי

מוסיקה
ה הפילהרמונית התזמורת *

 מספר למנויים (קונצרט ישראלית.
 לאיגור מוקדשת תוכנית־הערב כל שלוש).

 בת המוסיקה ממעצבי אחד ססרווינסקי,
ו .פונצילר.״ הסתימה בתוכנית: תקופתנו.
שע היא הראשונה רקס.' .אדיפוס האופרה

מ פרגולזי קטעי על הבנוי מוסיקאלי, שוע
 יותר, כבדה יצירה — השניה .18ה־ המאה
 אנסאל כך. על מעידה הלטינית הלשון אפילו

 ססרתינסקי, עם מתמודד המנצח, דוראטי,
עליו. לגבור מצליח אינו ולעיתים

תערוכות
און ארוך אריה מוזי  ישראל, (

 דיפלו־ בתור וצייר. דיפלומאם הוא ירושלים)
 ובשתדיה, בבראזיל ישראל שגריר היה מאט

ו לצייר, פעם אף הפסיק לא צייר ובתור
צעירים. של שלם דור על ולהשפיע להציג,
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 בקנויסין חנוכה חופשת
ניקוסיה הילטון במדון

15.12-22.12.68
ל״י 445.-------למבוגר בלבד איכסון
12 גיל עד לילד בלבד איכסון

ל״י 150 — רק
30.11.68 עד הרשמה

׳־ ס ר ו ט - ם י נ ג .
 721286 — 720346 טל. 59 ביאליק רה׳ רמת־גן,

 924351 טל. 36 השרון דרך השרון, הוד
925510 טל׳ 33 דיצמן רח׳ סבא, כפר
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״פונדק־מגדה״
ת מסעדה חי  מזר
ם אכלי הונגריים מ

שר ן כ י ר ד ה מ  ל
 הזמנות מקבלים
וחתונות למסיבות

תל־אביב 12 מאיר רבי רח׳
54203 טל.
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