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אפצ׳י. (ששרה, השיר עבור בתחרות השני במקום זכתה לילן הילדים. של הפסטיבל

גועל־נפש, העשירי. למקום תגיע בקושי
 הצליחה היא איך בכלל מבינה לא אני

לפסטיבל!״ להגיע
מה מתוך נלקחה כאילו נראתה הסצנה

ה הדיאלוג אולם אולבי. אדווארד של זה
 במת קרשי על נאמר לא המצוטט עסיסי

 של הקלעים מאחרי אם בי התיאטרון,
 השחקניות שתי בתל־אביב. התרבות היכל

 הנוטלים לילדים, אמהות היו הראשיות
ב הנערך לילדים, הזמר בפסטיבל חלק

 מפה מלאים אולמות לפני ומוצג חנוכה
ביום. פעמים ארבע לפה,

 מנכסי חלק הפך לילדים הזמר פסטיבל
 מאז הישראלית. התרסות של הברזל צאן

שנים, שמונה לפני אותו, מפיקים החלו
 יוד נשות ושתי ברנשטיין אלכם האמרגן

בן־יוסף, ומירי זיכרוני מירי סי־חציבור
 כמעט בארץ, הילדים בתרבות מעוגן הפך
הפס ילין־שטקלים. מרים של שיריה כמו

בלבד, מיסחרי כעניין דרכו את החל טיבל
ופסי חברתית לתופעה השנים במשך הפך

■במינה. מיוחדת כולוגית
 עוקב שאינו בישראל ילד ואין כמעט

הטלוויזיה. מסך על המוקרן הפסטיבל אחר
 שאינה מסחררת, להצלחה זוכים תקליטיו
 אנד הישראלי. התקליטים בשוק מקובלת

 וגם רב לפירסום זוכים בו המשתתפים נים
 הילד למשל, כמו, סו התגלו כוכבי־ילדים

קניאל. נועם הזמר
ב ההשתתפות לבחינות הגיעו השנה
מתו הארץ. רחבי מכל ילדים 900 פסטיבל

 נוטלים מהם 30ו־ ילדים, 200 נבחרו כם
 סולם נמכרים לפסטיבל הכרטיסים חלק. בו

וה המעניינת הבידור הצגת זוהי מראש.
 הכרטיסים ומחיר ילדים, ביותר מסקרנת

לילד. ■לירות 60ל־ עד — שחקים מרקיע
 כמה רוצים הפסטיבל הצלחת בעקבות

 מחקר אולם בו. להשתתף ילדים שיותר
היל 900 מאחורי בי מגלה, יותר מעמיק

900 ניצבות למיבחנים השנה שהגיעו דים

 כאן עמד שלי הילד .מכאן, וזי ¥
י /  שכמותך, מנוולת חתיכת לפנייך! /
 לאלכם!״ אותך .אמסור אני

וה את לך, תתביישי ז״ מנווולת ״אני
בכלל, לשיר יודעת לא היא שלך. ילדה

מהפסטיבל נהנים הירדים בעוד
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ממוסד. תיאטרון מביישים היו שלא הקלעים מאחרי של בתככים האווירה את רו

פסטיבכ


