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מאנדי - ושימחו שישו
* ה ך ת  דוגמתה, שמעטות שערורייה זו י

 עניין הן שערוריות בה במדינה אף \ (
למע דיו רגיל הבידור עולם יום. יום של

 — נלוזים שמות־תואר אליהם שנלווים שים
 בהיכל שעבר הרביעי ביום שהלך מה אך

 ? באתי ה ז .בשביל שיאים. שבר התרבות,
 סמל קונן ?״ ל״י 14 הוצאתי ה ז בשביל

ידידתו. בפני 8 בשורה צעיר
 קנו איש 1750 היחידי. היה לא הוא

במחיר אש, שירי ערב למופע כרטיסים,

 סולידאנו, אבי מהטלוויזיה, איברהים ג׳ורג׳
 לא אלו כל — פיק צביקה עזיקרי, עליזה

הופיעו.

ס

 פנו, לא
פנו לא

ה ■■ ם מ  ? הופיעו לא ה
ב שלי, השם את ראיתי אחד ,יום ׳

מס־ אש,״ שירי ערב של במודעות מפתיע,

ת ער הל ־ בו ק ה שלם ו מ
 יודע לא אני המטרות. על בעצמי מחליט
 הזה.״ הערב את אירגן מי אפילו

 מיועד שהערב לי ,סיפרו :חבקין דרורה
 הקרה, הזיעה מלהקת שלי חברים לטובת
ש בדליקה נשרפו שלהם הנגינה שכלי
 את כך אחר כשראיתי בבר־ברים. פרצה

אמ התרגזתי. מאנדי, לטובת שזה המודעה
 סתם.״ זה למודעות, לב לשים שלא לי רו

 אמי מאותם כספו, תמורת הקהל קיבל מה
כן נים ? הופיעו ש

 גדול,׳׳ אחד בלוף הם שלו הרעיונות ,כל
 את שתפס בטוח שחצן, .הוא אחר. קבע

,ב אלוהים . .  לסדר יצליח שהוא חושב .
 הארץ, עם אגמור ,כשאני תמיד. כולם את
 על לעבוד ללכת אפשרות תמיד לי יש

אומר. הוא אמריקה,׳
 בכיוון לא אבל זריז. שהוא ספק ,אין
אופיי דוגמה הוא שלו האש ערב הנכון.

 שיער שחקני עם שם עשה שהוא ומה נית.
התרבות היכל הנהלת פחות. לא אופייני —

גרוס אמרגן
בזיון

 אחד היה לא לכרטיס. בממוצע ל״י עשר
 הענק מודעות הכסף. על בכה שלא מהם

 בהיכל אש :זעקו האירוע את שפירסמו
 שדפק מי את באש שורף ״הייתי התרבות.

ביציאה. המאוכזבים אחד רטן ככה,״ אותי

 קהל
צמא-דם

ל זאת, לדעת מבלי התכוון, וא ך
ש גרוס, ראובן במיוחד הזריז אמרגן ) !

 את אירגנו ברנשטיין אלפס שותפו עם יזוז־
 להיות נועד אש שירי ערב הלוהט. האירוע

 — ישראל אמני מיטב של בהתנדבות מופע
 מאודי דיסקוטק־מסעדה של שיקומו למען
 שמילא הקהל שאת מובן בלהבות. שעלה

עניי הצדקה. עניינה לא התרבות היכל את
 ה־ של רשימת־הענק יותר הרבה אותם נה

ש בפניהם, להופיע היו שאמורים אמנים
 איינש־ מאריק ביותר, הפופולריים את כללה
והלאה. טיין

 הופיעו שלא האמנים שרשימת אלא
 גור־ אילי שהופיעו. מאלו יותר רצינית —

דיזננוף, ויקוד להקת ודויד, חדווה ליצקי,

 :אפשרויות שתי לי ״היו בנאי. יוסי פר
ל לא פשוט או מכתבים, לכתוב להתחיל

 החלטתי עובד, בן־אדם שאני כיוון בוא.
המוד שהתפרסמו אחרי יום מזה. להתעלם

 להם אמרתי שאופיע. ביקשו אלי, פנו עות,
זה.״ וזהו שלא

ב התפרסמה שהמודעה אחרי אלי ״פנו
 ״אמרו עזיקרי. עליזה מספרת עיתונים,״

 יש הסכמתי. לא שריפות. של ערב שזה לי
ער לערוך אם כאלה. ערבים עם נסיון לי
 מושב בשביל לא מדוע אז התרמה, בי

מיותר.״ זה דיסקוטק בשביל ? למשל זקנים
אלי, ״כשפנו :שיער כוכב פיק, צביקה

כ במודעות התפרסם ששמי אחרי היה זה
ש לאמרגן אותם הפניתי מופיע. אני אילו

סבן.״ חיים לי,
צבי־ של שמו את ״כשראיתי :סבן חיים

 או־ ושאלתי לאמרגנים פניתי במודעות, קה
אמ הם אז שמו. את פירסמו הם איך תם
*ביקה•״ עם דיברו שהם רו

 פנו. לא בכלל ״אלי :גורדכלט נן ך*
 במודעות שלי 8הש את ראיתי פתאום 5 |

 לא אלי, פונים היו אם אפילו בעיתונים.
אני בהתנדבות, מופיע כשאני מסכים. הייתי

 קצף משפט,״ לעשות צריך סקנדל. ״זה
 בשנות לבוש׳ הדור גבר ההופעה בתום

ש רגיל שלא אחד כמו שנראה העמידה,
 איינשטיין אריק מלבד ״כולם אותו. ידפקו
טו עושים הם כאילו הופיעו בודדים, ועוד

 ב־ מטיילים הם כאילו מופיעים. שהם בה
 כל הבמה על הסתובב זוהר אורי דיזנגוף.

 הוא הופעה למה. יודע לא אני — הזמן
 שום בלי ריקה היתד, הבמה נתן. לא בטח

שהו אמן כל פירסומת. שלט רק קישוט,
 לנפח משתדל שהוא ברור אצלו ראו פיע,

 האפשר, ככל ההופעה זמן את ולהאריך
התחי גם זה בגלל הזמן• את לסתום כדי

 נירגז קהל דקות.״ עשרים של באיחור לו
נזעמות. בקריאות הסכים מסביב שהתקבץ

 להרוויח איך
משריפה

 גרוס, ראובן המהומה, לכל אחראי ך*
 ומהיר־מחשבה. זריז־דיבור בחור הוא ) |

ו לקבלן שהסך חנות־מכולת בעל של בנו
 ענף כי גרום החליט באוניברסיטה, סטודנט

 לכישרונותיו מתאים כר יהווה האמרגנות
 מבריקים,״ רעיונות מלא ״הוא המיוחדים.

נש רק ״הנה, חבר. השבוע אודותיו סיפר
 איך הרעיון על העלה והוא — נואנדי רף

 — בהתנדבות האמני■ כסף. מזה לעשות
מאנדי. לבעלי וחצי לכיסו חצי וההכנסות

חכקין דרורה גולדכלט חנן
לב תשימי אל אלי פנו לא

פיק צכיקח סנאי יוסי
אלי פנו לא אלי פנו לא

 של להופעתם מתנגדת שאינה לו הודיעה
 מתוך בשירים לא אך — שיער שחקני
 אלו שירים ההנהלה שלדעת מאחר שיער,

 עשה מה המקום• רמת את הולמים אינם
 כדי הבמה, על השחקנים את העלה ? גרום

ו — באמת אותם שהביא לקהל להוכיח
 הנהלת כי להופיע, יכולים לא שהם הודיע

זאת.״ מרשה לא התרבות היכל
ה את הזהירו הם הערב מארגני לטענת

אפש ש״שינויים במודעות, מראש, קהל
איח האמנים טוענים׳ הם מזה, חוץ ריים.״

הופע ממקומות התרבות להיכל להגיע רו
בכך. אשמים הם מה אז תם.

 גדול,״ אחד הפסד היה הזה הערב ״בל
 ב־ כרטיסים ״מכרנו ברנשטיין. אלכם אמר

 12 של הוצאות לנו והיו בלבד ל״י 9500
 אפילו מיועדות היו לא ההכנסות ל״י. אלף

ה המסעדה את לשקם כדי אלא למאנוי,
 המסעדה של הפתיחה בטכס שלה. סינית

 שכשיקבל להכריז צריך שאולי רפי היה
ית הוא מהשריפה, הביטוח דמי את חזרה

פוליו.״ לאילנשיל אותם רום
 רק היה העסק שכל ידע לא שהקהל חבל

מחי לשלם מסכי■ היה שאז יתכן הלוואה.
 את שביזה העלוב המופע בעד כפולים רים

בו. שהופיעו והאמניס מארגניו
2—י—................................ 3■***


