
תקליטיםמוסיקה
נשמע מה

 מה זאוינול ג׳וזף את שואלים כאשר •
 זאוינול, ברורות. תשובות ארבע לו יש נשמע,
ת להקת מנהיגי משני אחד שהוא  מזג תחזי
ר  ארבעת את מונה בישראל, עתה המופיעה אווי

כיוונו טעמו את עיצבו אשר התקליטים  ו
 חובבי לכל מאוד חשוב מידע זהו המוסיקלי.

 זאוינול של הקלידים ונגינת בכלל, הלהקה
 הוא דייווים מיילס של 0001ה* .לידת בפרט:
 התקופה. של ביותר הגדול התקליט לטעמי
 למדתי במיטבו. ונגינה יצירה בו מפגין דייוויס

אותו. שמלווים ומהנגנים ממנו הרבה
 דיזי של זו היא ביותר הטובה בנד ״הביג
 גילספי (דיזי החיה הופעתם ותקליט גילספי,

 )23, ?ואס תקליטי, שלו, בנד והביג
 זו כוח. הומור, חוכמה, אש, מתיז 50£סוא0

אדירה! השפעה

 קרקר זמר
גדול בלוז־רוק

 דבר כל אלינגטון. דיוק תור מגיע ״אחריו
 מלחין להיותו פרט בעיניי. חן מוצא שכתב
 מכל מיוחדים צלילים להפיק ידע הוא מצויץ,

 לספר ויכולתו שלו הדמיון בתיזמורתו. כלי
מדהימים. הם סיפורים

 בעיניי השווה והאחרון, הרביעי ״התקליט
סי באולם גיאז הוא הקודמים, שלושת  מא

 צ׳ארלי דיזי, עם )86003 פאנטאסי (תקליטי
 רואץ׳ מאקס פאוול, באד פארקר,

 מהממת. חמישיה היתה זו מינגוס. וצ׳ארלס
 היתה אשר בטורונטו, חיה מהופעה היא ההקלטה

 התקופה. של הגדולים המאורעות אחת ספק ללא
 כי שהחלטתי עד שעשו, במה טובים כה היו הם

 שליד חומר לנגן אני גם אנסה
לי בתחילת מגיע קוקר גיר •  להופעות יו

בודד למיספר ממחבואו צץ שנה לפני בישראל.

סטיוארט זמר
כבד מיטען

 מתחיל הוא ועתה נידיורקי, במועדון הופעות של
 ובישראל. בארצות־הברית באירופה, גדול סיבוב

 מעט עם ואת יפה כה את את הנפלאים ביצועיו
די עזרה די  ותחילת השישים שנות בסוף מי

 שפילד, פלדת החדש, אלבומו לצד השבעים,
וגדול. ותיק בלוז־רוק כזמר אותו מעמידים

 באמצע להופעות המגיע פופולארי אמן עוד •
לי  כבדה הופעה תהיה זו סטיוארט. רוד הוא יו

 הקול ציוד רק רמת־גן: באיצטדיון מאור,
 באוניה מגיע זה ציוד טון. 45 שוקל והתאורה

 גודל על־פי המופעים. לפני ימים 10 ומוצב
 דולר) אלף 500מ־ (יותר היום עד ההשקעה
 ימלאו אכן שההופעות נראה המפיקים, ותוכניות

 ומהנה, מרשים חדש, מימד להציג ההבטחה את
בינלאומי. בקנה־מידה מוסיקה של
על החתימה התקליטים חברת •
 של לשעבר הקלידן מנזארק, ריי את חוזה

יפיק הראשון תקליטו את סולן. כאמן הדלתות,

56

 גלאט. פילים הידוע המינימליסטי המוסיקאי
סיקה של ומעודכנת חדשה מהדורה •  מו

 בימים יצאה סטריינג׳ אלן מאת אלקטרונית
 היחידים החיבורים אחד זהו הספרים. לשוק אלה

 את יחסית ובפשטות בהצלחה להסביר המצליח
זו עכשווית מוסיקה של המסובכים המרכיבים

גולד של הכיסא
כרון חדר זי

 השליטה מקורות פילטרים, הצליל, מקורות (כמו
בדאון. ויליאם הוא המרל ועוד). והעוצמה,

 הפסנתרן השתמש שלו הקריירה אורן לכל •
 היה נגינתו. בעת כיסא באותו גולד גלן האגדי

 כדי בתייל שחוזק מאוד, נמוך ישן, שרפרף מין זה
 הופעותיו, בכל אותו שימש זה כיסא יתפרק. שלא

 עם הקלטותיו. ובכל המוקדמת, פרישתו עד
י גולד אחוזת של עורן־דין הבטיח מותו,  די

בחדר, מובטח הכיסא של מקומו כי רוברטס,

זאוינול מוסיקאי
כוח הומור, חוכמה, אש,

 יצירות תמונות, לצד גולד, גלן של לזיכרו
 מותו אחרי לו הוענק אשר גראמי ופרס מקוריות

ת של החדשות הקלטותיו על אציו ארי  ו
 יהיה היכן נקבע לא עדיין באן. מאת גולדברג

 באחד זה יהיה כנראה אך חדר־הזיכרון,
 קנדה. גולד, של במולדתו המוסיאונים

 פטיפונים בתיקון העוסקת אנגלית, חברה •
 משוחזרים דגמים מייצרת עתה החלה ישנים,
 נקרא הראשון הדגם אלה. דינוזאורים של חדשים

 עתיק. פטיפון במדוייק ומשחזר סינפוניה,
 אחד ותקליט מחטים כמה הקופסה, כולל מחירו,

 סטרלינג. לירות 195 — בדקה סיבובים 78 של
 במהירות תקליטים באלפי עמוס מחסן גם לחברה

 פני. 40 — אחד כל ומחיר לדקה, סיבובים 78
תמונה). (ראה

עתיק כמו פטיפון
ר או נוז די

מהטובע!

בעתר{((((
 משירי שרה פיצגדאלד אלה
 כפול אלבום — גיובים קארלוס אנטוניו

 )201 2630 פאבלו — (איסטרוניקס
 פיטרסון באוסקר פוגש בייסי קאונט

).2310־722 פאבלו — (איסטרוניקס
 פי*צ־ אלה — במונטריי 3 דיגיטלי

 נילם פאם, גז בייסי, קאונט גיראלד,
 — פדרסן(איסטרוניקם אורסטד הנינג,
ם). 2308223 פאבלו

 חובה הוא פיצג׳ראלד אלה של הכפול אלבומה
 טוטס פאס, ג׳ו כמו מעולים נגנים ג׳אז. חובב לכל

 מדגימים דה־קוסטה ופאולינו סימס זוט ת׳ילמנס,
 היא ופיצג׳ראלד מצויינת, זמרת ליווי של שיעור

).1981 משנת במיטבה(ההקלטות
 להפגיש גראנץ גורמן המפיק של ניסיונו

 מתוקים פירות מניב ופיטרסון בייסי את באולפן
ם רוגמת ק אלה טיפשיים דברי בדיו  כמוך, ו

אי בוער, בר.ב., מקורי פעולה שיתוף לצד ב׳ לו

נ . נ  אגחנונ
ם1 י ע ב מ

מקום מאיזה
 — בחשיבה תזמורתיים תימרונים

מ£221״ — מהממות ספינות ^ 
).205 295־320 — ארצי (הד8מ1?8

 זה, אלבום של פרט בכל הושקעה רבה מחשבה
 וכלה להקלטה ישתמשו בהם מכלי־הנגינה החל

 חדל בהדפסות עטוף יוצא הוא בעטיפתו(בארץ
 האלקטרוניים הקלידים מיטב המקוריות).

נוספות. והקלטות קיטעי־רדיו לצד מופיעים

 פרדי' בראון(באס), ריי השניים את מלוים ועוד.
 (ההקלטות (תופים) בלסון ולואי (גיטרה) .גרץ

).197 4מ־
 להקלטות בהאזנה זוכים נפלא לקינוח

ממונטריי. הדיגיטליות

|)#771̂ 11111$ ויווזס

— )

' י י
ריצה גנטית הנדסה  מספיקים אינם דוממת ו
 זה כל כי הברורה ההרגשה את מהמחשבה לעקור

 ועם בהרבה פשוטה בצורה בעבר, געשה כבר
פי" את לציין די בהרבה. מעניינות תוצאות תו  שי
ד בין הפעולה — וכמובן אנו ובריאן ביירן דייוי

מים
ם שרי פו

 המפתח — ארמטריידינג ג־ראן
^).1£\ 64912 — (סי־בי־אם \

 הוכיחה אשר הזמרת־מלחינה־גיטריסטית,
 את בשנית אליה צרפה בעבר, רב כה כישרון

 השירים, למרבית לווין טוני המעולה הבאסיסט
 באלו, אדריאן ארגמן, מלך מלהקת ידידו וגם

 לעומת מאב* הסך־הכל אך מהם• בכמה מככב
 את בהפל להיט השיגה אמנם המרכיבים.

ם מה המפתח, וגם הטייס, ם חולמי לדי  י
 היחוד אך מעניינים, שירים הם רעים והרגלים

בצל. נותר קודמים באלבומים שבלט

אז
הסוף עד

 נרקוד בואי — בואי דייויד
).81( ־17093 י.בי.אם.0(

 שהוא דבר כל חיובי: טיפוס הוא בואי דייוויד
 כשפנה הסוף. עד אותו עושה הוא לעשות, מחליט

 אותם חקר שונים, מוסיקה לסיגנונות בואי
 לאמנים דוגמות־חיקוי שהציב באופן לעומק,
 כאשר השלבים. לאותם אחריו שנים שהגיעו
 לפיסגה מייד פנה בתיאטרון, כוחו לנסות החליט

ש של  היסס לא בקולנוע וברכט. הפיל אי
 אחד בסרט דנב קתרין עם ממיפגשים

 עשה — שעשה דבר כל בשני. וקוראסאווה
היטב.

 ריקודים: למוסיקת בואי פונה זה בתקליטו
 אותו דבר כל טובה. ו... מקפיצה פשוטה, קיצבית,

יכול אינו המצויין, בקולו בואי, דייויד שר

ם אנדרסון. לורי מיצגי מרוני ם תי תיי ר מו  תז
 שחור חור מתוך משים, בלי יוצרים, בחשיכה

 כדאי האלקטרונית. הפופ מוסיקת של במרכזה
 להימנע איך ללמוד כדי רק פעמים כמה להאזין

טובות. כוונות מהחמצת

 היה זהה תקליט אם כי בטוח אני רדוד. להישמע
 היו בעולם, אחר הרכב או אמן כל בהקלטת, יוצא

ריקודים.׳* תקליט כ״עוד בביטול אותו פוטרים

 שני רע; - אחד תו הבא: הדירוג לפי ציונים, חמישה לתקליטים מעניק המדור
מצויץ. - תווים חמישה ;טוב - תווים ארבעה ;ככה - תווים שלושה ;חלש - תווים

פרנקל ארי


