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 קיבל הוא הרבות בקשותיו למרות
מאזין. זוג למטה: אחד. הדרן רק

אחד׳שואלי: קוקו  הלהקה של הנלהבים מהמעריצים |
 שביקר האנגלי הזמר של תנועתו את מחקה

ההופעה. בל הלהקה עם ושר רקד המעריץ קוקר. ג׳ו בארץ, מזמן לא

רג ^ סטיו דוד הופיע שבו ע
 נשארו רמת־גן, באיצטדיון ארט *■
 רצו שלא ישראלים כמה זאת בכל

 הסקוטי, האליל את לשמוע בהיסטריה
להקת־רוק של בהופעה הסתפקו אלא

הקליק. ישראלית,
בקול הצטופפו רבים תיכוניסטים

 סולן עם יחד ושרו קיפצו דן, נוע
 הוציאה הלהקה דותן. דני הלהקה,
עוד שביקש הנלהב, הקהל את מגידרה

ד1ך ך1ךן ו  את ניפח פנקיסט, בגדי לנש תיכון, תלמיד דויד 1ך
_ |4|  הטביר הוא מטוט. כמו זרועותיו את וניענע שערותיו, /

שיר. אף להחמיץ רועה אינו שהוא מכיוון לשוחח, יכול אינו שהוא

 להסתפק נאלץ אך הדרנים, ועוד
 ברובו מורכב היה הרב הקהל באחד.

צעירים. מגברים
 בצירי ישבו הספורות הנערות

רקדו הצעירים והגברתנים האולם,

מהבימה. הזמר את הורידו וכמעט
 אחד והדרן הופעה של שעה אחרי

 שאמר כפי מרוצים, הביתה כולם הלכו
 אותי מקפיץ דותן, ״דני הנערים: אחד
סטיוארט.״ מרוד יותר

הידד! לנושפים.

 אן״טרז הציירת 111111111
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ביפו. המוסיקה לשבוע התפאורה

 עלינו נוחתים ביומו יום די *ץ
(  להקות רוק, להקות אלילי־זמר, *
 זמרי שלושה גם הגיעו ועכשיו בלט,

בראס והלונדוו מסקוטלנד, אופרה

 בת כלי־נשיפה להקת — אנסבל
נגנים. שישה

 ביפו, יופיעו והנושמים הנושפים
 גם ישתתפו שבו מוסיקה בשבוע
ישראליים. אמנים

 לקוקטייל האמנים התכנסו בשבת
 ביפו. מיזלר בתיה של בביתה

 ובסיומו כשעתיים ארך הקוקטייל
 הפתוח המערבי, לחוף האורחים הלכו
 בים שחו הם והלילה. היום שעות בכל

ישנו בירה. בשתיית הזמו את והעבירו

 מועד עד בפיקניק והמשיכו החוף, על
 למופע הגיעו הם ההופעה. תחילת
 על דגים. מלאה בטן ועם שזופים
 שאין אמרו הם הישראלית הבירה
 והחתיכות והשמש היין ועל כמוה,

 היתה העיניים לפני להם שהסתובבו
 ״שיגעון!״ אחת: מילה רק להם ״

 הלהקה חברי שעזבו לפני שעה חצי
 שם לתת הספיקו עוד הם לונדון, את

 לנמל־ מתנמשים הגיעו הם קונצרט.
המטוס לעבר בריצה ופתחו התעופה,

 אנסמבל, בארס לונדון כלי״הנשיפה מלהקת נאתי, קמין 111111171
 השמות ועדת יושנ-ראש שכטרמן, לאברהס יין מוזג

דן. בקולנוע להופעות הגיע קמין חרות. מרכז הנהלת ויו׳ר העירונית

ה ד ר ח * ה | | | |1ן |  ביל הסקוטי האופרה זמר ויימימין: |
נועס המוסיקאי משמאל: מקווין, □1414 /111 11 1^1111
רנסאנס. מוסיקת השרה זמרת לזרף אלה שריף, של חברתו וביניהם שריף,

 אז אך לישראל. להביאם אמור שהיה
 אינם שלהם שהכרטיסים להם הסתבר

זאת. לטיסה מיועדים
 הלהקה, מנגני אחד נאתי, קרוץ

 בחברת נקנו אשר הכרטיסים את הציג
 באופן אמרה דיילת־הקרקע אל־על.

 לטוס רוצים אתם אומנם משמעי: חד
 חברת של מטוס זהו אבל לישראל,

 איירוויס, בריטיש האנגלית הטיסה
 לישראל, בו להגיע רוצים אתם ואם
 של כרטיסים לקנות צריכים אתם

הבריטית. החברה
סיפר לנו,״ היתה לא ברירה ״הרבה

 הלכנו בנמל־התעופה, .נשארנו קווין,
 מתרגש תמיד אני ונחנו. קפה לשתות
 חברים הרבה לי יש לארץ. מגיע כשאני

 לביקור בא שאני פעם ובכל בישראל,
 ההמתנה אבל מחדש. מתרגש אני

 את לתכנן לי עזרה בנמל־התעופה
בישראל.״ שלי השהות

 למד הוא עברית, יודע גם קווץ
 בעזרת בעצמך,״ זאת ״עשה בשיטת

 מביקוריו באחד שרכש קאסטות
 באים שאם החליט הוא בארץ. הרבים

 לדעת גם צריך חודשיים, כל לישראל
השפה. את
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