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עדבותלטיב דובק תוצרת ווקתו©-© 5126 פילטר אמריקאית תערובת

 מנדט ׳יו רו. מם לקבל שהתרגלו אלה •
 של לאוזן ונעימות הגונות מנות ולהקתו

 מן יופתעו ודאי ברזיליאניות, סאמבות
 האפרו־ המקורות אל שלו החדשה הפניה

 החדש בתקליטו זו מוסיקה של לאטיניים
 שם את אפילו עידכן בו )64353 (א.מ.

 סוחפים שלו הקצבים .77 לברזיל ההרכב
 האורג־ כמו נגנים, אי־פעם. מאשר יותר
 ההשראה מן מוסיפים פישר, קלאר ניסט

 יאמניה אחד, קטע ולפחות שלהם, הפרטית
 באדן ברזיל, של הגיטרה נגני גדול של

מופת. יצירת הוא פאואל,
 (אטלנטיק ופאלמו דייק אמרפון •
 נתונים. בעלי צעירים שלושה הם )9903

 מעשי את המכוונים יוצאי־דופן, מוסיקליים
 הקצב מן כבר שהתעייף מי לכל ידיהם

 טרם אבל הרגיל, ה״פוס״ של המונוטוני
 הרגילה.' הקלאסית המוסיקה על השתלט

 אוסף הוא זה, בתקליט עושים שהם מה
 קצת השאולים גוונים רבי אילתורים של

 ועד מחתרת ממוסיקת החל דבר, מכל
 יוצאת־דופן מעניינת, התוצאה לשופן.
 השאר, בין חוזרות. האזנות לכמה וראויה

 מתוך למחול עיבודם את להזכיר צריך
 אלאדין של הבולרו או קופלנד, של רודיאו
 על המבוססת ״ביט״ גירסת אלא שאינו

ראוול. של העיקרון
 ריי תקליטי לכל המשותף הדבר •

 יכול אינו מהם אחד שאף הוא קוני(*,
 נכון זה לרע. וגם לטוב גם להפתיע עוד
 בדד(סי.בי.אס. שוב החדש תקליטו לגבי גם

הקצב גבוהה, ברמה הן ההקלטות ).65232

מאליגן ג׳רי
מניופורט פרידה

 משופשף מטרונום כמו מדוייק שברקע
 אחר יום (ביניהם הפזמונים ואילו היטב,

 עצוב מושר שיר הסוכריות, מוכר יוס,
 מושרים קול) קינג נט של הישן מדי וצעיר
 במיוחד, מלהיב לא זה אולי מופתי. בנקיון

 שלושים בני של למסיבות טוב זה אבל
פלוס.
 והישנים, הטובים הימים מן מוסיקה י•

 מביאים בלבד, צרופה להנאה המושמעת
 האבוב נגן ראמפל, פיאר ז׳אן החלילן
 מוונציה. הסולנים ולהקת פיארלו פיאר

 ויואלדי, של קונצ׳רטי בששה המדובר
 לעולם ערגה לעורר שלא יכולים שאינם

 מוסיקה נכתבה עבורו יותר, ורגוע שלוו
 להקלטות, בתשומת־לב שיקשיב מי זו.

 לפחות יוכל בכורה, הקלטות אגב דרך שהן
 של עולם לתוך להימלט קצר, זמן לפרק

יפים. צלילים
 אלן מאליגן, ג׳רי כרובי,, דייב •

 מפסטיבל נפרדים פיקס וג׳ק דאופן
 כאשר שנה לפני שרטון על שעלה ניופורט

בתקליט המקום, את והרס השתולל הקהל
 (אטלנטיק בניופורט האחרון הסיבוב בשם
 לניו־ לבלוז כולו מוקדש אחד צר ).1607

 דרך ומאליגן ברובק קורצים בהם פורט,
 בפסטיבל, מקובלים שהיו הסגנונות כל

 טייק של רגיל בלתי ביצוע השני ובצד
 של הגברי הצליל את המדגיש פייף

עשי באילתורים ומפליג הבריטון־סקסופון
ג׳ז. לחובבי מומלץ המקור. מן יותר רים


