
 חיל-התותחנים בלההת שנתגלה חדש כוכב
:הפיזמונים מיצעדי את מפגיז

 שרון לרומן תעשה שסינזרלה ברור כבר
 הפיזמון בשן. ליגאל הגדה ערי שעשו מה

לה של החדשה בתוכניתה הכלול סינדרלה,
רו סולנה, בפי והמושר חיל־התותחנים קת
 צמרת לעבר ענק בצעדי מתקדם שרון, מן

 שתמה מי ולכל העברי. הפיזמונים מיצעד
ה הרי — זה שרון רומן מיהו ושאל

תשובה:
למשפ נולד והוא ,19 בן הכל בסך הוא

 ורשה בקירקס קוסם היה אביו אמנים. חת
 שנה, 14כ־ לפני ארצה ומשעלה הפולני,

 ״אני בהופעותיו. רומן בנו את לשתף החל
 רומן, מספר ,״8 מגיל כבר הבמה על מופיע
 ללמוד התחלתי מאוחר יותר קצת ״בגיל

 של העסקים את לנסוש והחלטתי מוסיקה,
 בארץ לצמוח החלו תקופה באותה אבי.״

כ הצטרף ורומן הראשונות, להקות־הקצב
 שנים כארבע במשך הלהקות. לאחת סולן
 קצרה, תקופה ובמשך ללהקה מלהקה נדד

 כשהופעתי ״פעם, לבד. אף הופיע ,16 בגיל
ש אדם אלי ״ניגש רומן, נזכר בחתונה,״

 התקליטים חברת כבעל עצמו את הציג
 חוזה על במקום אותי והחתים מקולית,
 אותי, גילה שבעצם האיש היה הוא הקלטות.

 וד,קלטתי לאולפן נכנסתי כן אחרי ושבוע
 גבי על לשוק שיצאו פיזמונים ארבעה
קטן.״ תקליט

 ותקליט מופיעה כבר הלהקה אלה בימים
 יש זה בתקליט לשוק. יצא שלה מאריך־נגן

 מהם ששניים סולו, קטעי חמישה לרומן
 הגיע כחודשיים לפני ללהיטים. הפכו כבר

 במיצ־ החמישי למקום בוקר נעימת פיזמונו
ה את לכבוש סינדרלה מאיימת ועתה עד,

מההצ קצת מסוחרר רומן הראשון. מקום
 התחיל והוא עליו, שירדה הפתאומית לחה

 בהופעות הלהקה למיסגרת מחוץ גם לעבוד
ובהקלטות.

שלו הצעירה שהקאריירה העובדה האם

ח ח ₪ ם,1ח

הח ורומן טוב, כך כל הלך לא התקליט
שו קצב להקות עם להופיע להמשיך ליט
 לפני לצבא, שהתגייס עד עשה וזאת נות,

 להקת את הקימו בדיוק זמן באותו כשנה.
 הראשונים אחד היה ורומן חיל־התותחנים,

אליה. שנתקבל

מחים הפו למצעד בונד ג״מס

 טולדאנו אבי של דרכם לתחילת בדיוק דומה
 כך על לרומן? מפריעה איננה בשן, ויגאל

 אלי באים שרבים היא ״האמת משיב: הוא
 את וגם אבי את גם מחקה שאני וטוענים

 ההצלחה. אל בדרכי והן בקולי הן יגאל,
ה הזמרים שכל בחשבון להביא צריך אבל

 בלהקה דרכם את החלו בארץ היום קיימים
 לי שיש נכון לקול, שנוגע במה צבאית. .

 ואם בשן, יגאל של לזה דומה קצת גוון־קול
ב אותו לחקות אפילו יכול אני רוצה, אני

שרון רומן
 לחקות נטיה כל לי שאין ברור אבל דיוק.
ל לדברים נותן ואני הצלחתו, ואת אותו

.׳ מאליהם." התפתח

לאזכבי ,ג׳ורג

1 יה

 חג־העצ- לקראת :היכונו קצב חובבי
ה הקצב מממלכות אלינו יגיעו מאות

 (ש- ודמעות״ יזע ״ים, להקת מערביות
 ״הט- להופעה), דולאר 000,2$כ־ שכרה

 סולו גובי האיטלקי הזמר רמלוס״,
א ל . . . אסתר הזמרת — טעיתם ו

• עופרים. • •
מפור קולנוע לשחקני גורם מה
 הפיז- למיצעד 1 פופ לזמרי ליהפך סמים
ה שחקו על־כל-פנים, פתרונים. מונים
 בעמיתו התקנא האלסון רוק קולנוע

 המיצעד צמרת את שכבש מארווין לי
 השבוע נודד״. ״כוכב בפיזמון הבריטי

 תקליטון הבריטי לשוק האדסון הוציא
 עם ״חלף הנקרא מערבוני, פיזמון שעליו

עו בונד ג׳יימס מיודענו גם הבוקרים״.
לא הפיזמונים. מיצעד עם להתמודד מד
 לא- ג׳ורג׳ האחרון, 007 שהודיע חר

 גידל בסרטים, יותר יופיע לא כי זנבי,
 לאולפן נכנס פרא, זקן וצימח שערו את

 ״בונד בשם פיזמון והקליט הקלטות
 רואה פלמינג יאו היה אילו בחוץ״.

 לאזנבי שעשה הפירסומת תמונת את
 מתהפך בוודאי היה לפיזמון, בונד

 אמבטיה בחדר הצטלם לאזנבי כי קברו.
מכ גיטרה ורק לחלוטין, עירום כשהוא

• מערומיו. את סה • •
 של בעיניה כי הדעת על מאוד מתקבל

 ש״עוזי חן מצא לא ״האריות״ להקת
 מיצעד על מונופול תפסו והסגנונות״
 הקליטו והם שלנו, הלועזי הפיזמונים

 שם למיצעד. לחזור במטרה חדש פיזמון
 נכתב והוא האדום״ ״הפנטום הפיזמון

ה חברי בידי ועובד הולחן (באנגלית),
• עצמם. להקה • •

 בחריפותה דופן ויוצאת קשה בהתקפה
 החיפושית יצא המחתרת מוסיקת על

 מוסי• המונח ״כל :האריסון ג׳ורג׳
מוסי יש גדולה, שטות הוא קת-מחתרת

אי שהמוסיקה זה במובן מתקדמת, קה
 להקה פעם. אף עצמה על חוזרת ננה

 מחתרת להקת לעצמה הקוראת חדשה
המו כשרונה חוסר את להסתיר מנסה
 וכששואלים זה, מונח מאחורי סיקלי

מנג שהם השטויות הם מה חבריה את
 זו — מבינים אתם מה עונים: הם נים

הלה שדווקא מעניין מחתרת. מוסיקת
 ו״לד טול״ ״ג׳טרו כמו המתקדמות קות

 לחקות בשם עצמן מכנות לא צפלין״
״החי גם זה קנה-מידה לפי כי מחתרת,
לה לעצמן לקרוא צריכות חיו פושיות״

 נשמע היה באמת כבר וזה מחתרת, קת
_____כבדיחה.״

שוב נמרחת המרמלדה
 לכבוש המצליחות הלהקות הן מעטות

פע הפזמונים במצעד הראשון המקום את
 הלהקות יותר עוד ומעטות ברציפות, מיים

את על הראשונים. בפזמוניהן זאת העושות
 ר,מרמלדה, להקת להתגבר הצליחה זה גר

ב לעצמה קנתה ופרסומת רעש ללא אשר
צמ להקת של מעמר האחרונה השנה משך

בבריטניה• רת
ותי־ לחקה למעשה היא הסרמלדה להקת

 בכל זכינו 1967ב־ כאשר הגאים״. אבירים
 פזמון וכל בסקוטלנד, האפשריים התארים

ה במצעד הראשון למקום ישר נכנס שלנו
 פעולה שרות לחפש החלטנו שם, פזמונים
ו ללונדון הגענו 1968 בתחילת חדשים.
 וסגנונה. הלהקה שם את לשנות החלטנו

 וב״ ד,מרמלדה, כלהקת עצמנו את הצגנו
ל יכול אינני בשם פזמון היה אמתחתנו

ו־ חרוץ כשלון נחל הפזמון עתה• הפסיק

 דין הסולן הלהקה מנהיג מספר מאד. קה
 מכירים מולדתנו, ארץ ״בסקוטלנד, פורר:
 סוף ועד 1963 משנת שנים. 7 כבר אותנו
ב רק ביחד והופענו הקלטנו 1967 שנת

ה־ ״להקת בשם מוכרים והיינו סקוטלנד

״המרמלדה״ להמת
ב הסתובבנו שכן לגמרי מיואשים היינו

 עבורה.״ מחוסרי שנח כחצי לונדון
 הגדולה ההזדמנות הראשון. למרןום

 חברת מנהלי כאשר ,מרמלדהד ללהקת ניתנה
חוזה על יאותה החתימו בלונדון סי.בי.אס.




