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ידוע ואינו נמעט בישראל - הגדורות התזמורות על מנצח הוא שם !באירופה,

 אני יזרו. לא אוני
 בדונון ומחזיק יעגדארי,

 קסדת׳ או ישראלי.
 ל׳ מאפשרת אינה

פה ולחיות

 קשה שלי במיקצוק
 אישיים. יחסים ליצור

 חבויות, הרפה יש
 תבוויזת לא או

קרובות

קיבלתי מצח, נשהתחלת׳
 400 קד 300 של שנד

 מנצחים בקרב. דולר
 לשנו יקים מג שם בקלי

בקרב דולר אלו 25 של

 נשים שאין תקובדה
 משחצנות נובקות מנצחות

 חרבה ולוקחי גברית,
 הפסידו תזמורות מאד

מקולה סח־קסדה

 לנגן אוסר אתה אם
ה אפילו דו  מוסיקלית י
 אחת, ולא־חשונה קטנה

 קם גומר אתת
חופש־היציוה

 כשאני אידיוט מרגיש אני
 קם אנגלית :מרבו
 או צוקרמן. !פינחס

 זרים אנשים !בנוכחות
זאת לקשות נאלצים אנחנו

החב האירועים באחד אותו פגשתי
 עיתונאים. מוזמנים שאליהם רתיים,

 לפני. אותו הציגה ילד עליזה העיתונאית
 צעיר שהוא סיפרה היא שעזב, אחרי

 ל־ כאסיסטנט ששימש מצליח, ישראלי
 תיז־ מיטב על ושניצח ברנשטיין ליאונרד

 לא — שלון דוד — שמו העולם. מורות
דבר• לי אמר

 ול- הפילהרמונית התיזמורת למנויי
 ה־ של באולמות״הקונצרטים מבקרים
 שלון דודו בארץ, הקאמרית תיזמורת

 כמנצחים שלא אך מוכרות• פנים הוא
 חביב אינו הוא אחרים, בינלאומיים

ו־ באירופה בארץ. אמצעי־התיקשורת

 מפנקת זאת, לעומת בארצות־הברית,
 של לצידם תמונותיו, העיתונות. אותו

מת שטרן, ואייזיק ברנשטיין ליאונרד
 צילומיו את שלמים. עמודים על נוססות

 ברונו הקאנצלר עם פיליפ, הנסיק עם
 המערבית גרמניה נשיא ועם קרייסקי

 ב״קוס־ הגרמני, ב״שטרן״ למצוא אפשר
 מגזין״ ב״פיפל או האנגלי מופוליטן״

 דודו את מצלמים לא פה רק האמריקאי.
חברתיים. באירועים שלון

 פאר, ברוב חגגה הארץ שכל בשעה
 45ה״ הולדתה יום את וגועל־נפש הדר
 העדיף הפילהרמונית, התיזמורת של

מפעם יותר התיזמורת על שניצח דודו,

קלא לתקליטים בהאזנה לבלות אחת,
 מהחגיגה רגליו את מנע הוא סיים.

בארץ. המי״ומי כל את שהסעירה
 שבוע בכל במעט המנצח שלון, דודו

 בעולם, אחרת מפורסמת תיזמורת על
 יחסי״ את לעשות עבודתו לתוצאות מניח

 לא אחרים, כמנצחים שלא שלו. הציבור
 שחקן־קולנוע. של הילה אותו אופפת

 מודע אינו בעצמו שהוא אפילו נדמה
הבינלאומית• להצלחתו
 התפתחה האחרונות השנים בשלוש

 שבפסטיבל כך, בדי עד שלו הקאריירה
המהולל הכנר העמיד האחרון ווסטר

 מנצח ששלון או :תנאי שטרן אייזיק
ה הפסטיבל !משתתף הוא שאין או

 בן ושלון, ביטול, סף על עמד יוקרתי
אבוד. הבמעט כבודו את הציל ,3ה״ג

 לנצח שלון דודו סיים אלה בימים
ה התיזמורת עם קונצרטים סידרת על

 לאמסטרדאם, יטוס הוא מכאן קאמרית.
 אמסטרדאם אחרי שם. באופרה לנצח כדי

 של הפילהרמונית התיזמורת לו מחכה
 הפילהרמונית התיזמורת אחר-בך מינכן•

 ה־ — שבעוגה והצימוק רוצ׳סטר, של
טוקיו. של הפילהרמונית תיזמורת

ההולם ביטוי הוא בעירו נביא אין
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