
אמנות
תדריך

שלו — (הקאמרי) פלאזה מלץ **
 (יחפים ניל של מבדחים מערכונים שה

 באותו כולם המתרחשים סימון, בפארק)
 מאד המקצועית בהשתתפותם מלון, חדר
חזקיהו. ואבנר פלידל עדנה של

 רבינו־ ונירה ניצן שלמה **
סיפו של מקסים ערב — (בימות) כיין'

 והן החומר בגלל הן חסידיים, ושירים רים
מומ המבצעים. שני של האישי החן בגלל

 היהודי. הפולקלור לחובבי לץ
- (בימות) מת או חי נפוליאון *

טו אלוני נסים של מאד היומרנית הצגתו
 משום אשר לשוניות הברקות של בים בעת

 הרבה אלא אחד, מחזה מרכיבות אינן מה
 משחקי־ גם מחזות. הרבה של שברים

 האחיד והמשחק הקול מערכות האורות,
המצב. את הצלו לא

קט — (בימות) ספרדי כוסתן **
 ירד מהוזי שנלקחו לאדינו, פולקלור עי

 בצורה מוגשים המאה, תחילת של שלים
 רז רבקה מור, אברהם על־ידי מלוטשת
נעים. בידור ערב ואחרים.
* ש * ל  מחזה — גודיק) (תיאטרון כ

ויר שחקנים שני על להתבסס שצריך מתח
אי שילוח ויוסף אשרוב מישר, טואוזים.

 היי הבמאי של בעזרתו אבל כאלה, נם
שע להגיש זאת בכל מצליחים הם קילוס
הדעת. על מתקבל תיאטרון של תיים

תקליטים
מנציח (אסמסיק) וודפטוק פפמיכל

ה הפופ פסטיבל את תקליטים גבי על
 הסרט, כדוגמת הדור. של ביותר מפורסם

 אוסף מאשר ליותר היא הכוונה כאן גם
ב התקליטים מלאים כך משום פזמונים■
 הבימה, על הקריינים של ביניים קריאות

 של בסופו אולם וכדומה. הקהל בתגובות
העיקר. זאת בכל היא המוסיקה דבר

 כל את לספק כדי והותר די כאן ויש
 סאנטנה, של מטורפים מיקצבים הטעמים:

 הגדריקס, ג׳ימי של מדהימה גיטארה נגינת
 בלדה מקדונאלד, ג׳ו בנוסח מחתרת מחאת

 ארוכה הרשימה גאתרי. ארלו של סטירית
מפ אינה הכפסית ההוצאה אם ומלהיבה.

תקלי שלושה בן אלבום — אתכם חידה
מכדאית יותר הריהי — טים

 (פונדור) להם איכפת לא שלישיית
בצרור דרום, פיקוד להקת בוגרי שלושת

כרטץ ריצ׳ארד
תת־אביר

 כספי, מתי ידי על ברובם שנכתבו לחנים
ה (איש להיטים כמה השלישיה. איש

 פיזמונים ועוד יאוש), פגש ונס יא רחוב,
 ביותר, מרתקים ביותר, מקוריים שאינם

 השלושה של הצליל במיוחד. מחדשים או
 לדאבון ודרקון. נשר תקופת את מזכיר

ל לשלושה כהד משוכלל. פחות — לב
כבר. אם רצינית, תפנית על חשוב

המ מישהו (סי.בי.אס.) פליישר מוטי
 ידי על הצעיר, בזמר להתעלל כנראה לים

 באיכותו, מצטיין שאינו הרפרטואר בחירת
 קוליים מאמצים ממנו דורש לכך ונוסף
העיבודים בהם. לעמוד כלל מסוגל שאינו

 במ?ורר נמצא ואיגד מרשרשים לד יש אם
עגבניה לוקח אתה העירוני

הממוש נולד בו שביום העניין מחמת רק זה הרי מנחם. עם הנ׳׳ל
האמרי הכתבן לעולמו הולך ,1946 שנת של כיפור יום הצעיר, קף

 דור מאחוריו משאיר שהוא יודע הוא כי וסוב־לב, שקט קאי,
מנחם). הוא (הלא המשך

 ורשימותיו הוא, אוהב־חברה ברנש הנ״ל ראניון שמר ומניחן
 ושיקשוק־ צליל־שטרות אוהבי וישרים הגונים בברנשים מלאות

 ליטאי דני כולם, המתים החייאת על הממונה לה שם כוסיות,
המפור הרחובות ושאר דיזנגוף פיקוד צד,״ל, להקות בימוי (אלוף
 בספרים, ווינצ׳סטר חלדו והוא הכתבן של ימינו יד את גם סמים)

שי ש ת ו ש  הברכה, עליכם ותבוא (מזמר הנ״ל וששי במציאות. ק
 מיסטר את גם לפנינו מעלה הנח״ל) מלהקת עוד הוא נאה בחור וגם

 פעם עושה וחשוד שכמדומה קוסטלו, פרנקי את ואפילו בוסטון
 (בנגב>, מברור־חיל עול־הימים הברנש גם וישנו לנסקי. עם שותפות

 ומד הקטן. ולפנקס הבדחן לג׳ו להתחפש כדי במיוחד העירה שבא
וב הזריז, דייוויו שהוא בן־זאב, דורי מגלי־צה״ל להגיע דרז

 הפרמיירה, עד ודוקר אמיתי שפם לו צומח סכין־גילוח חוסר עזרא
 והנורא: הנכבד בתואר שהיללוהו טיפוס לאותו וכל מכל דומה והוא

מניו־יורק. קפונד, אל
 והנחמד הקטן וייס איציל, שהוא קזנובה בלי אפשר ואיך

 (בין הזלילה מתחרות דפל יואל גם רב ולעונג רוח לנחת והוא
החלוד. צ׳רלי וגם לניו־יורק) בוסטון
 ובשפה חתיכות, ואין ברנשים שיש לחשוב לבבכם מהין ואל

ועגבניות עגבניות. — אומרת זאת כרמי) של והעברית הכרמית

כראניון זילברמן ראניון

.אל והולד יפה לקהו עם . .

 הידוע הגדול, בני הוא הלא לכל, ומוכר חייכן ברנש במץ קלת
כני גם מסויימים בחוגים ״ כ קי ס ר ת מ  תשומת- את מיסב וזה א

 אדמות, עלי חלומי ויתגשם הגדול, היום קרוב כי לעניין ליבי
מאד־מאד. הקרובים בימים ועומדת קמה באמת כזו והצגה

ומצ משעשע ורענן׳ טרי חומר העברי התיאטרון לו נוטל ומאין
 המפורסמת המיתולוגיה מן לא אם ומרנץ, מלהיב ללב, ונוגע חיק

 אשר מינדי, של המיסבאה אלילי והחתיכות, ר,ברנשים של בציבור
שלו. הזריז והעט ראניץ דיימץ האדון בעזרת לחיי־נצח זבו

 נתן עוגבינא, שעוזי עכשיו עד שחשב מי שכל אומרת וזאת
 הגנגסטרים המהמרים, ושאר רגל־חמה ג׳ו הזריז, דייוות־ דטרויים,

 ולסמר־ העתיקה להיסטוריה שייכים ניו־יורק, של פירחחים וסתם
 בקרוב כי בידו. היתד, נוראה סעות כי לגלות עשוי האבק, סוסי
 במילותיו לתפארת, ישראליים וגידים עור לרקום אלה עומדים מאד
דגן. דני תיאטרון של הקרשים בימת על כרמי אליעזר של

 ימיו כל המבלה עיתונאי הוא הלא הנ׳׳ל, ראניון ומר ומאחר
 שאינו אחד כפיל, כאן לו נמצא היטב, מוכרת דמות והוא במיסבאה
(מ בהחלט מפורסם משקפיים, מרכיב זאת לעומת אבל עיתונאי,

 מוטל כשהוא לזברה, בקולנוע הפירטומת מן ובעיקר הנח״ל, להקת
 מנחם ושמו וטוכמאייר) טדבטרמן הבובות שתי בין במיטתו

 כי האומרים שישנם כך כדי עד השניים דומים למעשה זילברמן.
 ברחוב, מנחם את בפוגשו לטעות, היה עשוי עצמו ראניון מר אפילו

ראניון מר נפגש לא ואם ודם• בשר ולא לפניו ראי בי ולחשוב

גולן ̂ חנוך פרידמן
 יעלות־החן והן וחמקניות, חמדניות המניות, אדמוניות. — יש

 (אחת ,חנץ ורחל לופו) של (הקטנה גולן אכירמה החמודות:
 היא אשר פרידמן ואילנה הנח״ל) מלהקת הנאות הבובות

באוניברסי לומדת היא המיקצוע (ואת נחמדים מאד מוכרת־תפוחים
 הגבר, נפש את יודעת כמוה אין אשר שטרן וצלילה ממש) טה
גולדסטאר״. לגבר ״תנו הפירסומת בסרט מתנועעת היא כי

 האמיתית בברודוויי דורכת לא שרגלכם על אתם מתביישים ואם
 מתי של הקלות המנגינות לכם עוזרות הנ״ל, המחונן הראניון של

 ואתם פינקוס*גני לידיה של הפאר ומחלצות והקישוטים כספי
 ל- הנצחית לאשת־חיקכם מציעים כשאתם נכון לדבר שוכחים לא

לתיאטרון. וללכת זרועכם על התלות

 מזללות בץ העייפות רגלי את משרכת כשאני אחד, בהיר ערב אז
 איזה על לחשוב הזמן הגיע שבעצם לי וחושבת הצפופות, ריזנגוף
 את יהפוך אשר הדתי, הישראלי לתיאטרון חדש היסטורי מאורע

נת־ אני הנה מתענוג, השואגים לאריות באולמות האדישים קהל

ה גם וכן מאד מקצועיים וייס אלכם של
 למיני־ משוכללים הקלטה באמצעי שימוש

* ל מתאים אינו מוטי של קולו אבל ד
 אולי רנזו. סן נוסת מפוצצים אהבה שירי
ש היפים בחיים להתעסק שישוב מוסב

מידתו. לפי בדויק נתפרו
 תקליט (הד־ארצי) לילדים אילנית

 אילנית מבצעת בו יומרות, וללא פשוט
חד ילדים שירי 13 ובעדינות במקצועיות

ו נקי המיבטא לאוזן, נעים הקול שים•
ה טעם. מלאים הירש נורית של עיבודיה

 ב־ החדשות לתוספות ישמחו ודאי ילדים
חד־סואר.

ם בי ב ס
 של יורשו — באוטון

ך אוליבייה
 מלאו שהשבוע בארמון, ריצ׳רד השחקן

 יום- לכבוד חדש, תואר־אצולה קיבל 45 לו
 שלב סיר. ממש לא זה תודאביר. הולדתו:

פחות. אחד
ל עתה, כי כותבים בלונדון עיתונים

 מהנהלת לפרוש נאלץ אוליבייה שלומם אחר
 וכנראה מחלתו, בגלל הלאומי התיאטרון

 הקרובה, השוה במשך כלל להופיע יוכל לא
לבארטון. התפקיד יוצע

שול הצגות בבי
גודיק של הסרסריס

 הבלש ואפילו שלו שהמכשפה לאחר
גו־ התייאש לא על אל המריאו לא שלו,

הקרו בהצגתו בחר מנוסה ובאצבע דיק,
מ רץ המחזה חופשיים. הם פרפרים בה:
ה (בצוות בברודווי רצופות שנתיים דדי

ב המוכר דוליאה, קיר השתתף מקורי
 ״המחזה לפרס זכה הקולנוע), בד על ארץ

 הוא .״1970 לשנת בברודוויי ביותר הטוב
 גרמניה, איטליה, בצרפת, גם עתה מועלה
ובריטניה. דנמרק ספרד, טורקיה, הולנד,

קומ שהיא תפרפריס, את יביים בארץ
 לילדים, הורים בץ הנצחי במאבק הדנה דיה

 המחזה עובד לעברית שך. ליאונרד הבמאי
 ממית, אריק אותו מתפאר אתר, תרצה בידי

 מו־ דיין, תיקי מרכוס, רחל בו ויתעופפו
פור־זדינב ואבינועם ברקן סי

מא הפרפרים עוד אצלכם.״ ״כקח־כ
 את פוצח חדש עברי ומחזמר כנפיים, מנים

 בקרום גודיק. אצל כן גם ביצתו, קליפת
 אבי של המשותפת עבודתם פרי אצלכם,

 מתעתד רוזנבלום, ויאיר שי שמיל קורן,
 צעירים של לליבם שידבר סיפור להביא

ב לא וחס, חלילה כי אם בארץ, רבים
מוגזמת. רצינות
מת לפעמים,״ נורא מצחיק אפילו ״זה

 שהרעיון היא ״והאמת קורן, אבי וודה
 תסס שגודיק לפני הרבה במוחי זימזם
או משכנעים שחבריו בבחור מעשה אותו.

ב שהוא לחופה היכנסו לפני יומיים תו
 מן נהנים החבר׳ה כל נורמלי. לא עצם

ו אהבה עושים סמים, מעשנים החיים,
עו שהוא בשעה — החופש את חוגגים

ו חשבוךחיסכון ובטיפוח במשכנתא סק
שה אותו לשכנע כדי בר־מצווה. תכניות

 סוחבים הם אחרת, נראים היפים חיים
 איש שלמעשה מאורות, מיני לכל אותו

 ולכן באמת, מכיר אינו הבחור של מחבריו
לטיפוסים ומתחפשים אותם ממציאים הם

אותם״. המאכלסים
כתפי על ישאו הראשיים התפקידים את

מר פיקוד (להקת לביא אפרת הצעירות הם
 של (מחליפו אשרוב ועזריאל לשעבר) כז

 צעיר עצמו את שחושב למי בקזבלן). גאון
ב אפשר בצוות. מקום עוד יש — ומוכשר

המחב לאחד אומץ, קצת עם לפנות, החלט
ליטאי. דני לבמאי או רים׳

פסטיבל־הילדים חנוכת
— פסטיבל אמרנו: שעבר בשבוע דק

 ישועתי מעוז־צור ואכן, ליהודים. טוב זה
 הפעם פסטיבל. עוד יתקיים הקרוב בחנוכה

 חגיגה להעריך יודע באמת אשר לקהל —
הילדים. כזו,

 יפה ביניהם מפורסמים, זמרים עשרה
בינו אילנה ירקוני,  ברלין, גבי אילנית, רו
 ומקהלת כהן דליה דותן, דודו ארצי, שלמה

 הנבחרים״ ״עשרת את ישמיעו צדיקוב,
 נבחרת מועצה־שיפוטית ידי על שנבחרו
 הר־ מרים (ביניהם ומוסיקאים רדיו מאנשי

אלדמע). וגיל מן
 יושמע שיר כל הפעם: הגדול, החידוש

 המקצוענים־ אחד על־ידי פעם פעמיים.
 אותם ילדה, או ילד על־ידי פעם המבוגרים,

ה המנהל ישראל, ממקהלות ללקט התנדב
כהן. שמעון הצעיר, הפסטיבל של מוסיקלי

 מספרות נזירי, את נזירי הערב, מארגנות
ה במתכונת התחרות תיערך הפעם, כי

ראשו השמעה תחילה הידועה: איטלקית
 שני ערב האומה), (בניני בירושלים נה

 ב־ הסופי ההכרעה וערב (ארנוון), בחיפה
יק ישראל קול חתרבות). (היכל תל־אביב,

 בנק־ תשדר, הטלוויזיה ידפיס, הד־ארצי ליט,
 אורה תהיה ולילדים פרסים. יעניק לאופי

בחג־האורים. ושמחה

י
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