
הואשוןהקצב פסטיבלבאימלא ״סינרמוו״אורם
 וזכו קצב שירי שלושה הגישו הם שלהם.

מהקהל. רבות לתשואות
 שלושה צירצ׳יל: סגנונות עלו הבמה על

ש על שהתנצלו שער, מגודלי צעירים
 ובעצמו בכבודו צ׳רצ׳יל — הרוחני מנהיגם

ב הסבירו. בסיני,״ ״הוא איתם. איננו —
 שיריהם, את ושרו ניגנו המעריצים עידוד

 להפיך הספיק שבבר בשיר סיימו בעברית,
לכבודה — ולה״ לי ״טרופי־קולה לשלגר:
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המיני. שימלת כולל תרבותו, ואת אותו טאת

 משלו. לשון או גגולות אין ״לקצב
 האנגליות, הקצב להקות את יבין הנוער

 חבר־ אמר הערביות,״ ואפילו הצרפתיות
 הקצב פסטיבל בפתיחת אבנרי אורי הכנסת

 מערכת על־ידי שאורגן ,1968 הישראלי
הזה. העולם

 שמילאו הצעירים, 1500 הבין. והנוער
ממוש הריעו בתל־אביב, הסינרמה אולם את

בפני שהופיעו הקצב להקות לשמונה כות
ו הלועזיים המיקצב להיטי במיטב הם,

המקוריים.
ה הלהקה פתחה הלהקות מיצעד את

 נערים ארבעה חבריה, המוסקיטוס. ארמנית
 מיק־ שירי להשמיע בחרו ממזרח־ירושלים,

עטם. מפרי משהו — סולידיים צב
אקס תל־אביב אנשי היו יותר רועשים

כשהז גבר ״הרעש״ אחריהם. שהופיעו פרס
ה הלהקה את באואר, מני המנחה, מין

 החדשים, הכוכבים להקת זו היתד, באה.
אוה של כפיים מחיאות ברעם שהתקבלה

 פד״״ קרובי־משפחה הרבה לכם ״יש דיה.
המנחה. העיר

 מוסיקלי בקטע פתחו החדשים הכוכבים
המסחרי״ ״הסימן לדבריהם, שהוא, קצר,

הצ הכוכבים אחדמציון. כי
ה להקת של עירים י■■

 שהופיעה ציון, כוכבי הירושלמית ילדים
 שבו הקצב ילדי בפסטיבל. בהופעת־אורחים

 הגוגו. נערות את כשליוו הקהל לב את
מזומרפלד. חשמלית גיטרה כפרס קיבלו הס

צבו׳ ורב
אבניי׳ אורי הזמנת

צב רחל ח״כ
 ל־ נענתה רי

מהחוויה. נהנית
השו נציג

ע״ נתבקש פרישמן

 הציבורית המועצה יו״ר
 ואמנות/ לתרבות

במופע. להשתתף ארן השר
נר עור במעיל לבושהאלוני ח״נ

 אלוני שולמית ח״ב אית
הלהקות. אחת נגינת למשמע בהנאה מחייכת

 שבחסותד, קולה טרופי המשקאות חברת של
הערב. נערו

 את והזמינו — התמקמו והרזיס השמנים
 אליהם. להצטרף בראון, טי ווטסון כוכבם,
 מגודל־שיער מבריטניה, כושי זמר ווטסון,

 — לפסטיבל חדש מימד הכניס וצר־מיכנס,
 של מוחלטת כניעה אמיתית, פופ שירת
ה הצלמים שר. אותו השיר לקצב הזמר
 וגם ווטסון, על עטו באולם שהיו רבים

מתכווניםאת שכיסתה הישראלית, הטלביזיה מצלמת


