
סיקדרת
)11 מעמוד (החשך

 הדרך את וחיפש והשמיע, שמע אירופה,
הלהי עולם אל לפרוץ ביותר המוצלחת

 בארצות־ ואחר־כך בלונדון, תחילה טים.
 שיר קיבל הוא שהצליח. ונראה הברית.

האח המילה שהוא דיאמונד, מניל אחד
 שיר קיבל האמריקאי, הפופ בעולם רונה
 ומנוסה ותיק אריה ראנדאצו, מטרי שני

ה את הקליט רבי־מכר; של במירשמים
 המוסיקאי הולרדיג׳, לי עם הראשון שיר

 ואילו דיאמונד, בשביל ועובד המחזמר
 מאשר יותר ולא פחות לא עם השני את

ודמעות. יזע דם. להקת
 ארבעה־ בת לחופשת־מולדת שבא יגאל,

מבורכת מסיבה לקצרה יצטרך יוס עשר

כשן יגאל
אמריקאי בקצב

ולח לניו־יורק לחזור צריך הוא :אחת
אמריקאית. חברת־תקליטים עם חוזה תום

 את רק שהכיר צעיר, ישראלי חושב מה
 של העבודה הות ואת תל־אביב אולפני

 מופת בדיוק שאיננו הצבאיות, הלהקות
 קודם באמריקה? עבודה על למיקצועיות,

מש ולילות ימים ״כמה :המום הוא כל,
 המלים, המוסיקה, בתיכנון אנשים קיעים

 בליטוש בעיבוד, הכלים בחלוקת ההקלטה,
 לחוד, כלי כל של הצלילים של הנכון

 ובאשר יחד.״ כולם בין הנכון המיזוג ושל
 הזמר של בקולו הטיפול באולפן, להקלטה

 כדי קודם. יגאל שהכיר מה מכל שונה
ב התזמורת, להקלטת קולו את להוסיף

 לילה יגאל עבד שהקליט, הראשון פזמון
 השורות לשתי כאשר שעות, כעשר רצוף,

תמי שעתיים הוקדשו בלבד, הראשונות
 גמר כאשר ונימוייס. הקלטות של מות

 המפיק המשיך בקולו, השיר את להקליט
 חיפש נוספים יומיים במשך כאשר בעבודה,

לתזמו הקול בין הנכון האיזון את והשיג
 זמר שלהיות שחושב מי עוד הי׳ש רת.

קלה? עבודה זו

תקלמןים

ת ם אגדו לדי לי
מיו חינוכיות כוונות -וללא יומרות בלי
 חדש עברי תקליט לאור לו יצא חדות׳

 וסיפורי שירים :במינו מיוחד חן בו שיש
הק זו למעשה, ).14319 (הד־ארצי, בדים
 בהשתתפות לילדים, קלילה הצגה לטת
 שיש גוריון, וישראל עדי נירה יקיר, אבי
 לבת־ (השועל ומשלים אגדות כמה בה

 פזמונים. וכמה הזהב) ודג הדייג העורב,
לסיפו שנעשה ובעיבוד בביצוע המיוחד

הבהי השובבות, רוח היא הידועים רים
ה של אופיו את התואמים וההומור, רות
 מרתקים בישבנו שהקבצים הצעיר, צבר
 המיוחד הטלוויזיה. למקלט בקושי אותו

 שמו־ המלחין של כשרונו הוא במנגינות
 מן ברעננות ועולה המבצבץ קראום ליק

לאו נעימים קליטים, הם שכתב: השירים
 נעמי של תרומתה מאד. ומודרניים זן

 אישור לה מעניקה הכזבים, שיר שמר,
בבית. לה יש כבר שבוודאי לערימה נוסף
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