
בגואייבה הפסטיבל רשמת נדב היה וודסטוק אבל - בוודסטוק נמו ממש
 לפני נביעות שערי שנפתחו ברגע אולם

מצ החלה לחולות שפלש האדם נחיל
לחלוטין. שונה תמונה טיירת
 איתם מביאים כשהם ובאו התקבצו הם

ה על מקום ותפסו ושקי־שינה, שמיכות
 גבוהה במה מופתי. ובסדר בשקט חולות
 שהזכיר ומיגדל פניהם את קיבלה מוארת
 מפסטיבל המפורסם המיגדל את לרבים

המגדל, על שם, בתווך. התנוסס וודסטוק

 אחד ועלו להגיע האמנים גם החלו דם־לכן
 חזרות וערכו לבמה תורו, על־פי אחד,
ממש. האחרון לרגע עד קול

 הרחבה כבר היתד, בלילה 11.00 בשעה
 הכל מקום. אפס עד מלאה הבמה שלפני

 הרגשה לי ״יש האחרון, לרגע מוכן היה
 אחד אמר כיפאק,״ חכים על להיות שהולך

 המוני את כשראה כי שסיפר הנוכחים,
היה לפסטיבל דרומה נוהרים ישראל עם

צלי לקול הבמה על משתוללים בן־זאב ודורי זוהר אורירוקדים ואתם
 דורי רוקדים. ואתם בן־זאב דורי של השלאגר של ליו

 הבמה, על הופעה להרביץ גם היודעים בארץ הבודדים הזמרים אחד שהוא הוכיח
עוד! וביקש: צרח איתו, שר שהשתולל, האלפים קהל את להטריף הצליח

היש הטלוויזיה מטעם גרי שולקה ישבו
 ההקלטה אולפן מבעלי אחד וטומי, ראלית

 הקלטת על האחד אחראים והיו טריטון,
 מן שבקע הקול איכות על השני המופע,

 ש־ הראשונה הפעם זו היתה הרמקולים.
 כה בקנה־מידה הקלטה וציוד רמקולים

בארץ. הופעלו גדול
 שעליו מסך ניצב הבמה של ימין מצד

 משל פופ סירטי מוקרנים להיות עמדו
 פרסטון בילי מק, פליטווד ג׳ון, אלטון

מו במה ניצבה הים על כמעט ואחרים.
 לה נמצא לא שמשום־מה נוספת, ארת

כולו. הערב במהלך שימוש
קו־ ועוד המוקדמות הערב בשעות כבר

האפשרית. להצלחתו ביחס פסימי קצת
ה; ק סי מו

ם לא רי בו 1 די
 המנחה עלה שעתיים שד איחור ף*
 וצילצו־ רעש כולו לבמה, זוהר אורי ^
 כיפה עם אורי, אישי. קסם של וטונות לים

 ברך עד ממותן וציציות אוזן אל מאוזן
 הוא לבנים. קצרים ומכנסיים חולצה לבש
 ״אני לקהל: ואמר וצרח ושר ודילג קיפץ

 רוצים אתם מד, מייוחד. מאד במצב־רוח
 ואפשר רעם הקהל בשבילכם?״ שאעשה

)34 בעמוד (המשך

1111 *11 •1 1  הלילה של בסופו עצמם מצאו החוגגים אחד. שק־שינה תחת 1
*1״ • י י■ י י כשהיו ישבו שבו במקום שלווה תפסו מהם רבים מאוזן. במצב י

 תום עם לחגוג המשיך מהחוגגים גדול חלק בשקי־השינה. התכרבלו עירני, במצב
י■ סתר שלמה :צילם החג. ימי סוף עד בדרום נשאר בשבת, שנערך הפסטיבל,

 ליכלוך קוקה-קולה, בקבוקי מאות גילה שעלה השחרנגמות החגיגה
 הצליחו שלא ואחדים החול על שרועים גופות וזוהמה,

ביס־סוף לטבול שנשארו אלה רצו ובסופו השמש לוריחת עד נמשך הפסטיבל להירדם.
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