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ה דממה. השתררה פתע ך*
ה מאחורי שישבו אמנים, /

 ששידרה בטלוויזיה, ושצפו קלעים
המומים. היו סגור, במעגל

עבר. מכל נשמעו קריאות־בהלה
חש קצר מפאת נותק הרשם־קול

נש ולא מוסיקה נשמעה לא מלי.
 הרביעייה הזמרים. קולות מעו
ה לצורך שהורכבה הבימה, שעל

 ולשיר לרקוד המשיכה תופעה,
 מחובר היה שלא מיקרופון, לתוך

י לחשמל.
 בוודאי, הבין, לא בבית הקהל

ה מחיאות״הכפיים של פישרן מה
 צעירים לחמישה שהוענקו סוערות,

 טוב היה לא ששירם לא־מוכרים
 הוענקו מחיאות־הכפיים מקודמיו.

 חלום להקת ולחברי שמר ליואב
 לשיר המשיכו שהם העובדה בשל

 באולם כלל נשמעו שלא למרות
ירושלים. תיאטרון
 הוקלטה הקדם־אירוויזיון תחרות

ב שידורה לפני ספורים ימים
 בתחרות שחזו הצופים טלוויזיה.

נקו שהעניקו והשופטים בביתם,
 ל עדים היו לא לשירים, דות

 זה אחר בזה המבישה. .סצינה
 הושמעו שכולם שירים, 12 הושמעו

 הקלטה שהיא בהקלטת-אולפן,
 בעת מהקלטה יותר הרבה נקיה

 החזיקו האמנים חיה. הופעה
 רק מדומים מיקרופונים בידיהם

חיה. הופעה של רושם ליצור כדי
להי אמן יכול אולפן בהקלטת

ה זמרי־ההקלטות במיטבו. שמע
 מפעלולים כתוצאה נהדר נשמעים
 בהופעה שונה נשמעים טכניים

 וכך טוב, פחות נשמעים הם חיה.
 ה־ בתחרות להופיע ייאלצו גם

 האמן יזכה לא באנגליה אירוויזיון.
 לעבוד יצטרך הוא שליווה. בהופעה

 להשמיע כדי קשה יותר הרבה
בארץ. שהשמיע כפי נקיים, צלילים

 אבי עם צמוד כימעט מאבק ניהלה היא מגוריה.
 נותרה דבר של בסופו אולם הזכייה, על טולדאנו

קול. של חודו על מידה נשמט כשהניצחון שנייה,

 ארזי ירדנה
 חיפאית, היא

בעיר נקודות שש רק כשקיבלה נדהמה ולכן
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איד הוא האמיתי מיכחן ך*
 ובעת► לחץ במצבי הקול נשמע 1 י

לע נאלצו לא זה מיבחן התרגשות.

 עליהם שהיה כל המתחרים. בור
 הבמה. על יפה לחייך זה לעשות
ולשתוק. יפים להיות

 את היווה לא הפליי־בק אולם
 בתחרות. העיקרית השערוריה
המו היתה האמיתית קשערוריה

בה. שהושמעה העלובה סיקה

 איכות כבעלי הנחשבים יוצרים
ל שיריהם את הגישו לא כלל

השי רמת שתעלה תחת תחרות.
 יורדת היא שנה, מדי המתחרים רים

 מתחרות גרועה ונעשית ווהלכת,
 לא הוא העיקרי הביזיון לתחרות.

של גם אלא המבצעים, של רק

 אפשרות כל שאין השירים, בוחרי
 ואת המוסיקלי, טעמם את להבין

 שירי־ על מפארודיה התלהבותם
 מצחיקה, שאינה פארודיה ההורה.

מכעיסה. אלא
 האירוע נראה חיצונית, מבחינה
ה־ נאה, היתה התפאורה כמוצלח.

 אבי :מימין קול. ללא שהופיעו חלום, להקת לחברי
כמנצח, לבימה עלייתו לפני ספורות שניות טולדאנו,

הערב. באותו השנייה בפעם בשקדנות, פניו את שפידרה המאפרת עם




