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עופרים אסתר

 עוד המוזר שמה אשר שלישיה והקימו די,
 מהאולמות. הצופים קהל את להבריח עלול

 שלישיית בשם לעצמם קוראים השלושה
 הנביא חושב מה מעניין היבשות. העצמות
 המצליח הלהיט • הזה. החזיון על יחזקאל
 השמש בית הפזמון הוא ביום בעולם ביותר
 האמריקאית הלהקה בפי המבוצע העולה
 1964 בשנת שזכה הפזמון, קפוא. וורוד

נמצא החיות להקת בביצוע עצומה להצלחה

 הפזמונים במצעדי אחת ובעונה בעת עתה
 ורדיו ארצות־הברית אנגליה, ישראל, של

הפז של החוזרת ההצלחה את לוכסמבורג.
 מליון משני בלמעלה עתה עד שנמכר מון,

 החדש העיבוד לזכות לזקוף יש עותקים,
 אלקטרוני. וויבראפון צלילי לו שהוסיף

 זה יהיה גרין קלי הלהקה מנהיג לדברי
 ידו על המכונה השבעים שנות של הצליל

כבד״. דטרןיטי ״רוק

היבשות העצמות חזיון

 וזד, ביום־ד,עצמאות אחת הופעה לי היתד,
 למאורע באשר גם נהדרת הרגשה לי נותן

לעיתוי״. באשר וגם עצמו

ולאהוב לחיות האחרון להיטם בעוד
 הצ׳רצ׳יליב יצאו הפזמונים, במצעדי מטפס

 נקווה ובצרפת. באיטליה הופעות לסיבוב
 אה יפגשו לא באירופה מיורם שבעת
 ש? המקורית המבצעת צפלין, לד להקת

 לחלוטין החלים האקסלי רוב אגב, הפזמון.
 אינו כבר גבריאלוב ומיקי בעינו, מהניתוח

 הקר־! הבא בשבוע תיערך בלונדון • קרח.
 מככב שבו קלי נד הסרט של הבכורה נת

המתגל האבנים להקת מנהיג ג׳אגר, מיק
 של דמותו אח בסרט מגלם מיק גלות.

 קשה וכמעט קלי, נד האוסטרלי השודד
 להשתתף צריכה היתה כזכור, אותו. להכיר
 מאריאן הזמרת מיק, של ידידתו גם בסרט

האח ברגע ממנה נלקח שהתפקיד פייתפול,
חידו שני • להתאבד. שניסתה לאחר רון,
 חקליטונה הם האנגלי הפופ בעולם שים

 הרו־ ניומן להקת של כשנה מזה הראשון
 להקת של והקמתה ״תאונות״, הנקרא

 והמוו־ הארוך השם את הנושאת חדשה קצב
האנגל הקצב להקות בתולדות ביותר זר

 רמפלסטילטסקין פשוט נקראת הלהקה יות.
 בארץ גם • נגנים. מארבעה מורכבת והיא
חד זמר להקת הקרוב בעתיד לראות נזכה
 שניים זמר. שלישיית דיוק, ליתר או שה,

 מוס־ אריה דיזנגוף, פיקוד להקת מיוצאי
שלי כשותף להם מצאו קשת וששי קונה

ג׳אגר מיי,גלע־ מוטי הזמר־חקיין־שחקן־מנחה את שי

של הפזמונים מצעד
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 בשבוע תקליטים מכירת לפי

23.5.70 — 17.5.70 שבין

תקליטונים
(אי.אם.איי.) מזעזע כחול — וונוס )1( .1
הטרמלוס — אגב דרך )2( .2

(סי.בי;אס.)
האריות - הצילו צועקת מרי )4( .3

(פונוור)
ז׳אן - היפה קאנדי שלום )7( .4

חיפה) — (התקליט מישל פרנסואד,
ההיית - נודדת להקה >3( .5

(סי.בי.אס.) קלירווטר קרידנם
ת )8( .6 עוזי - הבוקר רבב

ארצי) — (הד ותסמונות
תה מה )5( .7 תה עושה א א ש כ

איינשטיין אריק — בבוקר קם
פונודר) — (הגר חנוך ושלום

ת )6( .8 תקפויו ש המרמלדה - חיי ה
(פאקס)

(סי.בי.אם,) שיקאגו — גבר אני )9( .9
סנטה - נלוזות דרבים )10( .10

(סי.בי.אם.)

נגן מאריכי
החיפושיות — ניוד היי )1( .1

.איי.)0<יאי.א
2. )2( 10 פליסיאנו חוזה — 23/

(אר.סי,איי.)
- סוערים מים על גשר )4( .3

(סי.בי.אס.) וגרפונקל סיימון
מת )8( .4 ש חוזה - פליסיאנו נ

(אר.סי.איי.) פליסיאנו
ת איפה )3( .5 יהורם - אהובה א

(סי.בי.אס.) גאון
החיפושיות — אבי דרך )7( .6

(אי.אם.איי.)
- כהה סגול עם חי קונצרט <-> .7

איי.) כהה סגול אס. אי.י )
שקט צלילי (-) .8 סיימון - ה

(סי.בי.אם.) וגרפונקל
צפלין לד — 2 צפלין לד )5( .9

(אטלנטיק)
- 1070 רמו סן פסטיבל )6( .10

חיפה) — (התקליט

עופרים
אסתר

 וחרם, גלות שנות 8כ־ אחרי סוף־סוף,
 הקהל לפני שוב עופרים אסתר הופיעה

רייכשטאט אסתר זו היתר. לא הישראלי.

האיום טוני
 לחיטים במחבר הנעזר ונאה, צעיר זמר

 מצעדי שוכני' את לאחרונה מפחיד מצליח,
 כל את לכבוש ברצינות ומאיים הפזמונים

 הבריטית. הפופ בממלכת האפשריים השיאים
 משנה פחות לפני עד שהיה בארוס טוני זהו

העצי ״אנשי הכושלת הקצב בלהקת חבר
 להצלחה. המפתח את לפתע ומצא צים״,

 בפני להופיע הפסיק מלהקתו, פרש הוא
התו בלבד. בהקלטות להתרכז והחל קהל
 כבר השנה ובפברואר לבוא, אחרה לא צאה
הפז למצעד שהקליט הראשון הפזמון נכנס

 הגיע בלבו שבוע וכעבור הבריטי, מונים
 ״אהבה הפזמון זה היה הראשון. למקום

 להקת עם טוני הקליט אותו צומחת״
מוכ היתה שלא אדיסון" ״מגדלור הנקראת

 זה שהיה לציין למותר לאיש. אז עד רת
ביו והנמכר במצעד, ביותר המהיר הלהיט

רב. ממון למבצעיו הכניס והוא השנה, תר
 בסערה נכנסו המצעד ואל שבוע עבר לא
 לא עדיין עתה שעד חדשות להקות שתי

 לבנים״ ״מישורים להקת קהל. לפני הופיעו
הפזמון את שהביאה

 אהובי ושל הראשונים הזמר פסטיבלי של
 הלהיט את זוכר עדיין (.מישהו בית לי יבנה

בינלאו מידה בקנה פופ זמרת אלא הזה?),
 הזמרים שלכל עצמה, בזכות אמניח מי,

 עימת. להתמודד קשה בודאי יהיה המקומיים
 וצעד תנועה כל המאפינים והברק הליטוש

 רק היומיומיים, ובחיים הבמה על שלה
 עולם שבין העצום ההבדל את מדגישים
והבינלאומי. הישראלי הפזמונים

 ביום־העצמ־ אסתר, של הראשונה הופעתה
 מפזמונים מורכבת היתר, האחרון, אות

 ולא- ,ספרדית צרפתית, אנגלית, בעברית,
אס לגבי משמעות בעלי היו שרובם דינו,
 לנון של פזמונם את שרד, השאר בין תר.

 פזמונו את הבית, את עוזבת היא ומקרתני
 כהן ליאונרד ר,יהודי־ר,אמריקאי המלחין של

 צפור הנקרא ישראלי ופזמון חוט על צפור
 עלתה אלה מפזמונים קן. מחפשת נודדת
 ולמחוק הביתה לשוב עז רצון של נימה

בעבר. אירע אשר את
 הארץ את שעזבו עופרים ואבי אסתר
 בשיא דווקא נתגלו השישים, שנות בתחילת
 שהוטל ישראלי בחרם באירופה הצלחתם

 בגנות שהשמיעו דברים מספר בשל עליהם
 גרמניה את שבחרו משום ובעיקר המדינה,

 1968 בתחילת עברו כאשר מושבם. למקום
 שני להחדיר העופרים הצליחו לאנגליה,
סינדר מהם, שאחד האנגלי, למצעד פזמונים

 והפך הראשון למקום הגיע רוקפלה לה
 משבר חל מכן לאחר כשנה זהב. לתקליט
התגרשו הם ואבי, אסתר שבין ביחסים

בארוס טוני

אוה ״ילדתי הקצבי
 התפרק. והצמד £ ולהקת לאהוב״ בת

 סול- כזמרת אסתר עצמה את רואה איך 'שביצ 'אדם תייאח״
 לבו ומקליטה מופיעה שאני ״העובדה נית? 2 'ה !ני30 יןפזמ עה

 יכולה זמרת כי כזמרת, לגבי משנה איננה יאנ ״מאוחדים נקרא
 מקבל שהקהל כמובן לבד. או בלהקה לשיר •** 'ב זהסול עומדים״•

 הוא היחידי השוני לגבי אבל אחרת, זאת ♦י♦ ו!יה הלהקות שתי
 מחליטה אני — מחליטה שאני מה שכל £ '_טונ ימאש אחר לא

 סיפוק הרגשת נותן וזה לבדי ומבצעת | 'ז
עצומה״. ♦§>
 הנקרא חדש סולו פזמון יש לאסתר 2

תק־ יצא אף ולאחרונה בעולם מוצאי־שבת
עליה עשה בהולנד שלה. נגן מאריך

 ואשר ויהונתן״,
 ואף המצליחים

וגרינווי בארוס

הפז וחובבי בארוס,
למח התוודעו מונים

 וזמר פזמונים בר
 גריני רוג׳ר ישן, חדש
יט1•|>, בע־ זימר אשר ווי,

טלוויזיה סרט רויאנס בוב בשם צעיר במאי £ ד'דו״ בצמד יב — — - ... ____ הפזמונים שני את כתב
הלהקות. בשתי השתתף
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הביתה. לשוב רוצה שהיא מודה

ונראה עופרים״, ״אסתר הנקרא מלא, באורך £
אבל נמשכת. בעולם אסתר של שהצלחתה ״ ״ . ׳ .ז. המשו־ בהצלתה הסתפקו לא

י א והקליטו ״הפיפקינס״ צמיד את הקימו לשת,
תקלי- עשרות בארץ להפיק אפשר אי שכן | ם'בשנ בייתי המשוגעים ם'זמונ3ה אחד את

ת ך ; ,3 ״יי ״י . ־ל,•!■י. י ״' , ״ נ' , י ״ ג
שהיא הסכום את הופעה עבור לה ישלם לא ❖ ״ 1 1 £

״בינתיים אסתר: מסכמת באירופה. מקבלת


