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 ועימם בלתי־רגילים, אורחים ארבעה לכנסת הגיעו שעבר בשבוע
 התל־אביבית, הקצב להקת־ חברי אלה היו בלתי־רגילה. מ־שאלה

 כאשר החודש, מימי באחד בעייתם: הכנסת. חברי לעצמם הקוראים־
 מודעות את ורטמן משה ח״ב ראה בחיפה, ביאליק בבית הופיעו
לראש־ פנה בכנסת, ופגיעה עלבון בכך ראה הוא ברחוב. הלהקה

 את למחוק הורה וזה — העיריה
המו מן הכנסת חברי המילים

 תלונה הגיש אף ורטמן דעות.
 תנקוט שזו כדי הכנסת, לוועדת
 שם לשינו• לה הנראים בצעדים
הלהקה.
ה האמנים ארבעת פנו עתה
 כדי כהן, שלום לח״כ צעירים
הפרשה, רקע את לו להסביר
 לוועדת שיסביר ממנו ולבקש
 הלהקה שם אין מדוע הכנסת

 חברי־הכנסת של בשמם פוגע
האמיתיים.

 באהד אותם קיבל כהן שלום
לא־ הזמינם הכנסת, מטרקליני

ה־ במיזנון קפה לספל חר־מכן
ש וייצמן, עזר השר ח״כים.

לרגע, התעכב שולחנם, ל׳ד עבר
 של הארון שערו את ליטף

 בהיותו כי סיפר התרגש, הצעיר הלהקה. חברי מארבעת אחד
 לכבוד בתס״ח ימים ארבעה התאמן צה״ל, של בבסיס־הדרכה טירון

הכללי. המטה אגף ראש אז וייצמן, עזר האלוף של ביקורו

68 פסטיבל

ם ״רבלון״ חברת שיקו  מבון־היופי ל
בהפגזה שנהרס דן קבוץ של

 עזרתה את מחבלים, ע״י לאחרונה שהופגז דן לקבוץ היום הציעה ״רבלון" חברת
בהפגזה. שנהרס שלה מכון״היופי לשיקום המלאה

 טיפול תכשירי של חדש מלאי והגישו דן למשק ״רבלון״ נציגי נסעו ראשון בשלב
לירות. מאות של בשווי ואיפור

ת אגב,  רבלון״ ב״בית מקצועית השתלמות לאחרונה עברה הקבוץ של הקוסמטיקאי
בתל־אביב.

 קוסמטיקאית לידי התכשירים את מגיש זקהיים יעקב ״רבלוף׳ נציג :בתמונה
הקיבוץ.
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 מתבקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי

 על״מנת מראש, שבועיים פך על להודיע
החדש למען חעתון במשלוח עיכוב למנוע

הכנסת מול הכנסת״ ״חברי להקת
 שוס גרם לא עלי שנחת זבוב אפילו פסל. כמו עמדתי ״במיסדר
סיפר. תזוזה,״
המנוח, סולם יצחק של בנו סולם, אלי הוא הלהקה של אחר חבר

 הציע הלהקה שם את בארץ. הראשונה השתלת־הלב בוצעה בו
 זלמן שניאור ח״כ של בנו — אברמוב הלל אמרגנם־לשעבר, להם

אברמוב.
 חבר ברור: הקשר כהן? לשלום דווקא הארבעה פנו מדוע
 . שרב־ט על השנה שיתחרו הקצב להקות משש אחת הם הכנסת

ה הפרם פז, שרביט = הזהב
 זהו הקצב. בפסטיבל ראשון
 הנכנס הזח, העולם של מיפעל

 ואשר השלישית, לשנתו עתה
 מוסיקה בעולם פלאות חולל
בישראל. הפופ

 להעניה נועד הקצב פסטיבל
 של למוסיקה ונאה מוכר מעמד
 מיק־ להקות לדרבן הצעיר, הדור

 רמתן, את לשפר וחובבות צועיות
צעי ומשוררים מלחינים לעודד

ישרא פופ מוסיקת ליצור רים
 קץ לשים והעיקר: מקורית. לית

 סובבו אשר ולהתנכרות להזנחה
צמ שבהם הקצב, מועדוני את
 — הנוער של זו תרבות חה

 בעולם תרבות מאותה כחלק
כולו.

ה הקצב עולם תוסס עתה
 בכל צומחות להקות ישראלי,

קיבו ואפילו הארץ, של פינה
 מצו־ בלהקות־קצב מתגאים צים

 רואים רוחם, עיני נגד יינות.
 האתגר את רבים ונגנים זמרים
וה הקצב, פסטיבל של השנתי
 כאן הזהב. שרביט על תחרות
 השו־ להקת כי להזכיר, המקום
 שיעי■ במחזמר שהופעתה קולדה,
 נלהבת, בביקורת אותה זיכתה
 שלהקה ספק אין שעברה. בשנה שלנו הפסטיבל מפרסי אחד קיבלה

לשם. תגיע כאשר בחו״ל, גם חיל תעשה זו
 במקום מימדי־ענק. הזה העולם של החלוצי המיבצע לובש השנה
 יריד ,70 פופ בא — אחד ערב הנמשך הקצב פסטיבל

 בגני ימים שלושה שיימשך הראשון, הבינלאומי הפופ
 מיפגש זה יהיה התחזיות כל לפי בתל־אביב. התערוכה

 הרוצים ואלה — הצעיר הדור בני רבבות של אדיר
מקרוב. ותרבותו אמנותו את להכיר
ביניהם. תהיה שאתה מניח אני


