
הצ׳רצ׳יל חתונת
 המדהימה הצהרתו הספיקה לא כאילו

 מ־ פרישתו בדבר מקרתני, פול של
ת, שיו  מכן לאחר אחד יום יצא החיפו

המצ הבלוז להקת מנהיג גדין, פיטר
בד,צ־ מאק, פליטווד בבריטניה ביותר ליחה

 חברי שלושת הם במחזמר המשתתפת
 פטריק שהבמאי השוקולדה, הקצב להקת

 הבצוע מיכולת ביותר התרשם גארלנד
• שלהם •  כו* טוני האנגלי הזמר •
ד,ש־ לבקרים. חדשות הפתעות שולף רום

:ה״פום״ במוסיקת תקופה נסתיימה

ף!10 ־ ״החיפועזיות"
 כמרקחה. לונדון היתה שעבר בשבוע

 כשכותרת נזירור הדיילי הופיע בוקר עם
 ״פול הראשון: עמודו על מתנוססת עבה

 מיד מהחיפושיות.״ היום יפרוש מקרתני
 אנשים אלפי החלו לאור, העיתון צאת עם

 שברחוב התפוח חברת בית לעבר לזרום
 בצהרים 2 בשעה הסתיים המצור סאוויל.

 מסיבת כינס קליין אלן החברה כשמנהל
 מודפסת הודעה בפניהם והקריא עיתונאים
 וזו מקרתני. פול ידי על אליו שנשלחה

 דיעות חילוקי ״בעקבות ההודעה: לשון
 לנון, ג׳ון לבין ביני שנתגלעו מוסיקליים
הריק על להתגבר היכולת חוסר ובעקבות

אני התפוח, בחברת שפשה הכלכלי בון

 בלהקת עבודתי סיום על בזאת מודיע
הת חברת עסקי חיסול ועל החיפושיות

 חופשי עצמי את אראה ואילך מעתה פוח,
 אקיים ולא רוחי, על העולה ככל לפעול
הלהקה״. חברי שאר עם מגע שום יותר

התפר הוא המעשי שפירושה זו, הודעה
ת, קות שיו  אירועי כל על האפילה החיפו
 משחק על ואפילו בבריטניה, השבוע סוף
 קשה למחרת. שנערך בכדורגל הגביע גמר
 לא שההודעה אחד טוב אנגלי למצוא היה

 לבו את ומילאה בתדהמה אותו הכתה
 קיצה על שהשמועות למרות וזאת בצער,
שיות להקת של הקרוב  באוויר ריחפו החיפו

ימים. כחודש כבר
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(סי.בי.אס.)

מקרת־ פול של הסנסציונית פרישתו את
 שקרבו מאורעות שני ליוד מהחיפושיות ני

 פול העמיד הפרישה לפני יומיים הקץ• את
ה בחברת מניותיו את למכירה מקרתני

 הפקות ושמה חדשה חברה והקים תפוח,
 שלפני האחרון בשבוע בע״נז. מקרתני
הסו תקליט של הדפסתו נסתיימה הפרישה

 בפשטות הנקרא פול, של הראשון לו
 כולם שאת פזמונים 14 ועליו מקרתני,

 הרקע את מענין: פרט בעצמו. פול חיבר
 שניגן בעצמו׳ מקרתני פול ערך המוסיקלי

 לאחר ובישל ותופים, אורגן גיטרות, על
 אותו הפרטי, באולפנות ההקלטות את מכן

ביתו. בתוך הקים
 לכל לנון ג׳ון של תגובתו היתה ומה

מקש מקרתני ״פול לנון: אמר הפרשה?
 בכלל פרש לא הוא שטויות. סתם קש

 לאחר מהלהקה אותו פיטרתי אני מהלהקה.
 הסולו תקליט והוצאת בביתו, שהסתגרותו

בעיני.״ חן מצאו לא שלו

כהן וגליה רומנו חיים בחתונת ״הצ׳רצ׳ילים״ להקת
 פרישתו בדבר סנסציונית פחות לא הרה

 הלהקה של המוסיקה לדבריו, מהלהקה.
 קצב להקת להקים ובדעתו עליו נמאסה
 הפזמונים חובבי של השחור השבוע חדשה.

 של המרעישה בהתפרקותה נסתיים באנגליה
ת׳ ספוקי להקת  הצמרת מלהקות אחת תו

 שהחלו שמועות המחתרת. מוסיקת של
 התפרקותה על אף מרמזות השבוע לפרוח

 את אוכל מה היפים. להקת של הקרובה
האנגליות? הקצב להקות

• ׳ • • שנע הראשונות הבחינות לאחר י
 ברור כמעט שיער, המחזמר למועמדי רכו

 דני הזמר יבחרו הראשיים שלתפקידים
שהו פרס, מיכל והזמרת כן־ישראל

 ואני. המלך במחזמר זו לצד זה פיעו
ההיפים חבורת למנהיגי רציניים מועמדים

 התחתן טוב, ובמזל ושמחה, ששון .בקול
 לבו בחירת עם רומנו, חיים הצ׳רצ׳יל

 הצ׳רצ׳ילים שאר כהן. דליה לשם העונה
 לאחר מלא בהרכב בחתונה מיוצגים היו

 הדרכים תאונת מפציעות כליל שהחלימו
הסתו ראש וחפוי אבל שעבר. החודש של
 שנאלץ גבריאלוכ, מיכאל במקום בב

 עמוק חתך בגלל שערו רעמת את לקצץ
 האק־ שרוכרט התברר בינתיים בראשו.

התאו של לוואי מתוצאות סובל עדיין סלי
 מספר לפני לבית־חולים הוחש הוא נה.

 כושר את שאיבד לאחר דחוף, לנתוח ימים
 הללו המאורעות כל אחת. בעין ראייתו

 את לסיים הלהקה לחברי הפריעו לא
 איינש־ אריק של סרטו פזמוני הקלטת
מאריך־הנגן. תקליטם ואת שבלול, טיין,

וכס קובי שד הסרחת
 שיער בעל מטורף, בזקן תפגשו אם
 תל־אביב ברחובות מתרוצץ ארוך, שיבה

 תמהרו אל שחר, חסרי משפטים וממלמל
 בסך זהו בית־משוגעים. של ניידת להזמין

 ממצעדי המוכר רכט, קובי הזמר הכל
ששימ נוקבת, ליידי של בזכותה הפזמונים

 את שנשא המצליח לפזמון כנושא שה
 בדיחה זו אין קובי. בפי ושהושר שמה,

 החורג תפקידו אלא רכט, קובי של פרטית
קרחת. במחזמר השיגרה מגדר
 להשיג הצליח רכט שקובי ספק אין

מצלי שלא מה יחסית, קצרה תקופה תוך
לה ותיקים ישראליים וזמרות זמרים חים
 לאחר בלבד וחצי שנה שנים. במשך שיג

 ביצע שבה מרכז, פיקוד מלהקת שהשתחרר
 את קיבל התחמושת, גבעת הלהיט את

 הישראלי במחזמר המרכזיים התפקידים אחד
 משותפים בכוחות שחובר קרחת המקורי

הישר הפזמון בשטח התורנים הגאונים של
 טוראל אלונה גפן, יהונתן הם הלא אלי,

סגל. ומישר,
 לה־ תמיד רציתי ״למעשה, קובי: מספר

וזמ משחק ולשלב התיאטרון לעולם כנם
 במסגרת עשיתי זה בשטח ראשון צעד רה•

קטשופ הסטירי הקברט של המצומצמת

 הזו בהצגה לוין. חנוך ידי על שחובר
אמצעים בגלל בשירה להתבטא קשה היה

רכט קוכי

 בנסיון רבות ונעזרתי מספיקים, לא טכניים
פזמונים. בהקלטות שרכשתי

 בהצגה הראשי לתפקיד עברתי כך אחר
ם לא  עבורי היתה וזו בלילה, ולא ביו

התמוד רציני, תפקיד עם קצרה התמודדות
 בהצלחה. עברתי מקוה, אני שאותה דות

 פזמונים מספר גם הקלטתי זה בשלב
 הן הרגיל מגדר קצת חורג שסגנונם
 משחק של השילוב בקיצבם. והן בתוכנם

מע המודרנית, למוסיקה וההסתגלות רציני
 המסובך לתפקיד הדרוש ר,יידע את לי ניק

קרחת. במחזמר
 בקרחת רכט קובי מגלם אותה הדמות

 מטורף מדען קש, אברהם ד״ר של היא
 המודרניים התקשורת אמצעי את שהמציא
 העולם. כל על בעזרתם להשתלט ומתכונן

 אברהם דוקטור של ״התפקיד קובי: מסביר
 הרעיונות בגלל מהמקובל, קצת חורג קש

 התפקיד מייצג. הוא שאותם המטורפים
 ג׳ילברטו הבמאי ידי על במשותף גובש

 נהנה רכט שקובי נראה ידי.״ ועל טופאנו
 בצורה עליו המותאם מהתפקיד במיוחד
מהכלל. יוצאת

 הפכו שכבר פזמונים מספר יש בקרחת
 הפז״ כמו מודרני, מערבי וקיצבם גלובליים
הפז כמו מודרני, מערבי וקצבם גלובליים

 שני מזג־האויר. ו־איש ופרפר פר מונים
 במסגרת קובי ידי על מבוצעים הפזמונים

 ומהיותם קש׳ אברהם כדוקטור תפקידו
 מובטחת קובי, של האישי לסגנונו קרובים

מרובה• הצלחה להם


