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תיאטרון
אדו־ - (הבימה) עדין איזון ***

 בקוים מתאר אלבי דולף) (וירג׳יניה ארד
 האמידה, האמריקאית הבורגנות את קודרים

השול והקרתנות הבדידות האנושיות, על
 זוהר, מרים של משכנע ביצוע בה. טים

הצוות. חברי ושאר אבני מטלה
ה פ ש כ מ — גוךיק) (תיאטרון ה

מודר בגירסה הידועה האידישאית האופרטה
 מילוא, יוסף של תוסס בימוי עם נית

 נמרץ מוסיקלי וניהול מרשימה תפאורה
הממוצע. מן למעלה בידור שריף). (נועם

שלי — (הקאמרי) פלאזה מלון **
 (יחפים ניל של מאד מצחיקים מערכונים שה

 באותו כולם המתרחשים סימון, בפארק)
 אבנר של משעשע בביצוע מלון, חדר

פלידל. ועדנה חזקיהו
הצ (התיאטרון כשניים נדנדה **

 צעירים עוד שא־נם ואשה, גבר — עיר)
 זה הבדידות, מן מפלט מחפשים כך, כל

 עם רב, בכשרון כתוב מחזה זו. בזרועות
אדר. שולמית של טוב משחק

כידור
ר ע י ענקי, הפנינג — (אואזיס) ש

 את להמחיש שמטרתו נפלאה, מוסיקה עם
הישר הצופה בפני האמריקאי הנעורים מרד
 מן מצפים לא עוד כל יפה, הביצוע אלי.

 וגם לשיר גם שיידעו הבימה על הצעירים
שהם הקדחתנית לפעילות בנוסף לשחק,

אמנות
ממילא. מראים
- (בימות) הקטנה תל־אכיכ **
 הראשונים, תל־אביב ימי של שלישי שיחזור

 מאד. מוכרים שכולם ופזמונים במערבונים
 של הקודמים הגלגילים מן מוצלח פחות

 המשתוקקים את מאכזב אינו אבל ההצגה,
טובה. ברוח נוסטאלגיה למעט
תכ — (דגן־אורי) פלוס ג׳אז *+ +
 את ומביאה לצעירים, בעיקר המיועדת נית
הבאלט. לבימת הדיסקוטקים הדי

י ¥•■¥■■¥■ י כ ח ל העממי) (התיאטרון כ
ומוכ מסוגנן כבדרן מתגלה יגיל גדי —
בקבי מתעלה הוא בה בתכנית מאד, שר

 ומצליח מגיש שהוא ההומר מעל עות
 נוכחותו עצם ידי על הקהל את להצחיק

הבימה. על

אורח הופעת
ג ג י ו ו ט

חסידי
וינגרס סווינגל להקת את מכנים לחינם לא

 ביקרה 1966 מאז תושבים־חוזרים. —
הנוכ בפעם פעמים. שלוש בארץ הלהקה

ידי אותה הישראלי לצופה הביאה גם חית
חסי שירים שלושה עצמה: בתוכנית דות

 סיל־ יא־באם־באם־באם במקום אומנם דיים•
 ובמקום דא־בא־דא־בא-דא, הסווינגלס סלו

ני ושלמה רבינוביץ׳ נירה של האוי־יו־יוי
מתק־ הניגון את הסווינגלס למדו (האם צן

 קנון כאן יש הישראלים?) שני של ליטם
 אבל ותופים, קונטרה־באס רקע על מסוגנן
 הסווינגלים, שמונת אחרי שבי הלך הקהל
 שוב וקיבל עוד ביקש קיבל, הדרן, ביקש

 במקום בקיצור, החסידיים. הניגונים את
 שתי עוד תהיינה בתל־אביב אחת הופעה

גדולות. הופעות
 כמה סווינגל לזמר יש לא? למה ובאמת,

 ומבוקשות בימינו, מאוד נדירות תכונות
 מוסיקלי־ ערב מגישים הם בארץ. מאוד

הם מדי. יותר תרבותי לא אבל תרבותי,

פרנקלין ארתה
נשמה״ ״שירי

ב״הבימה״ שונדוריה

האלידיי ג׳וני
מרשים סיום

בירור
— פז אסנת
חזרה גדרן
לא שבה בארצות־הברית, שנתיים לאחר

שמו פז. אדומה) (שלכת אסנת הזמרת רץ
 שלה האמנותי האפוטרופוס שהוא פז, אל

המ הפגישה את ותיאר לפניה לארץ הגיע
ה הקהל עם לאסנת שהיתר, ביותר רגשת

 באולם שלה האחרון ״בקונצרט אמריקאי:
 בוכה את בתי את אסנת שרה קרנגי־הול

 רגליו על קם הקהל באנגלית. צוחקת, או
 רצופות. דקות חמש במשך ומחא־כפיים,

 אותה, ולחבק לבמה לרוץ החשק לי ״היה
 גם הוא שמואל נהדרת.״ כל־כך היתר, היא

אסנת. של בעלה

והקירוי הבידוד
 תכנית מכין דשא (פשנל) אברהם האמרגן

החיוור, הגשש בהשתתפות: גדולה, בידור

פדר נינו
.מרכזיה הלו, . .

 לשמו. ראוי מודרני ליווי היום ייתכן לא
 והיש אוגוסט, לחודש נועדו ההופעות

 יותר זה בחודש לו זקוק שהישראלי משהו
בידור? וקצת קירור מיקצת

החד בתלבושות מאוד אלגנטיים נעימים,
 שבלמיין רק (חבל בלמיין פייר של שות

 ישראל, של אקלימה את בחשבון לקח לא
 חם...) זה אבל יפה, זה סרוינגל, וורד אומר

 לכל: ומעל חיה, תזמורת כמו מצלצלים
מ שמפחד מי ואפילו למופת, מיקצועיים

 כשכריסטיאן מיד מתרכך קלאסית מוסיקה
ת) (מטריות  את משמיעה לגראנד שרבו

שלה. הראשון הדא־בא־דא

 ולהקה זוהר, רבקה ויונה, אילי זוהר, אורי
 על־ במיוחד כך לשם שהורכבה מוסיקלית

 (אורגן, קריבושי דויד המלחין־מעבד ידי
 כבר הכלים רביעיית תופים). גיטרה, באס,

 ומתכוזנת ״קריבושיות״ השם את נושאת
 מהם אחד נוספים, כלים שני אליה להוסיף
קריבושי, לדעת שבלעדיו, חשמלי, פסנתר

>■
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בפאלרמו ישראלי

ק האיש ע צ לי ש ב  מ
ת כו ח ת ל ר קו בי ל

 בחוץ־לא- לישראל ביותר הקשה המיבחן
 הגביע במישחקי הכדורגל נבחרת מאז רץ,

בפס בשן, יגאל לזמר צפוי במכסיקו,
פאלרמו. טיבל

 בבירת ביולי 16ב־ הנערך זה, פסטיבל
 אירופה״ של ״וזדסטוק מעין יהיה סיציליה,

המו במתכונת ופופ רוק ג׳ז, פסטיבל —

 החגיגה, של הלא־רשמית) (הבכורה הראשונה בהצגה קרה זה
 באולם המועלה סטורי, דיויד הבריטי של למחצה הזועם מחזהו
 בנים, שלושה בין התנגשות מתארת ההצגה הבימה. של הקטן
 ההורים. לחתונת הארבעים השנה יום את הוריהם עם לחגוג שבאו

 לחשבון־נפש היובל חגיגת את הופך עצמון) (שמואל הבנים אחד
דואר). (שושנה אמו ועם בוכמן) (נחום אביו עם הבית, עם

 שישב הצעירים אחד בעיני חן מצא לא הבימה על המתרחש
 לתיאטרון, במיקרה שנקלע פירחח זה היה לא מראהו ולפי באולם,

תגו את בקירבו להכיל היה יכול שלא וזועם צעיר בחור אם כי
הבימה. על הנעשה על בותיו

 אחר־ בכסאו. ורועשות עצבניות בתזוזות הבחור הגיב בתחילה,
 המתח כאשר ההצגה, סוף ולקראת נרגנות, הערות לכך הוסיף כך,

 כל שליוד לועגות בקריאות־מחאה הצעיר החל הבימה, על עולה
הבמה. על שנאמר משפט

 שהיתר, החבורה הצעיר: ונגד בעד — לשניים נחלק באולם הקהל
 קהל של המוכרת והסביבה סטודנטים, כחבורת שנראתה איתו,

ההצ הסתיימה כאשר נגד. מיתקפת שהכינה שוחר־כבוד־תיאטרון,
 פרץ ביותר) רועשות מחיאות־כפיים היו לא ערב (ובאותו גה,

 שיצאו השחקנים לעבר אוזניים מחרישות בה בשריקות הצעיר
להשתחוזת. לבמה

 ״פירחח״, אדם״, ״פרא הבחור: על התנפלה המכובדת האופוזיציה
 אחת אשה צעקה אמבטיה״ מלכת כאן? זה ״מה לכדורגל!״, ״לך

 תחכה ״קודם קראה: אחרת צעירה באגרופים. דבריה את והדגימה
תשרוק.״ ואז — ביקורת שתהיה
 הבמה אל חזר בהצגה, הראשי התפקיד בעל בוכמן נחום אבל
ההת על תוקף בכל למחות רוצה ״אני לקהל: ופנה ונעלב נדהם

 הלאומי שבתיאטרון כזה דבר שמעתי לא עוד המבישה... נהגות
״מצפצפים — . . .

 אט־ בהשתתפות השמיים, כיפת תחת נית,
הטע ולכל הסוגים מכל הגילים, מכל נים

ותי ג׳ז אמני אחת בכפיפה בו יופיעו מים•
 עם ותזמורתו, אלינגטון כדיוק וידועים קים

 או הקטן, כטוני מובהקים להיטים זמרי
 של בעולמו אוזניים מחרישות להקות־קצב

(אש). בראון ארתור
 כשכל בערב, בשבע מתחילות ההופעות _

 חצי בת תוכנית מגישים זמר או להקה
 אור עד מופע־חצות — הערב במרכז שעה.

 על־ הראשון בערב יוגש זה מופע הבוקר.
 זו תהיה השני בערב אלינגטון, דיוק ידי

 בערב פרנקלין, ארתה הנשמה שירי מלכת
מר ולסיום (הטלפון) פרר נינו — השלישי

האלידיי. ג׳והני נבחר שים
 ג׳ו בשם אמרגן ממונה זה מיבצע על

 בסיציליה נולדו אומנם שהוריו נאפולי,
באנ ימיו רוב את בילה עצמו הוא אבל

 מחתרת להקות עם להתעסק הירבה גליה,
שיית כמו לי אוגר בריאן שלי דריסקול. וג׳ו

 יגאל של תקליטיו את ששמע נאפולי,
בהצ משוכנע אותו, שהזמין לפני בשן

 ליווי הישראלי לזמר הבטיח הוא לחתו.
 שבאיטליה״ הטובים ״מן נגנים שישה של

 הצעיר, יעמוד כיצד יפהפיה״. ו־״דיילת
הרא נסיעתו ושזו עשרים לו מלאו שטרם
 — האחרים האריות מול לחוץ־לארץ, שונה
הנסיון. רק יוכיח זאת

לכדורגל!״ לך ״פירחח,


