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בהופעה. וצפתה הבר ליד בה

 אינה נגינתה בסכסופון. מנגנת יןלסלי
 הגוף תנועות אבל מיקצועית, כל-נן

לב. תשומת מושבים הראש שעל והסרט
שהן
אן־מרי.

 היא ושרה. כלי״הקשה על מנגנת
 הלהקה זמרת עם יחד דואט עורכת
טובות. כחברות ידועות השתיים

אן־מרי
ואינו מדלגת

 הבימה על מתנועעת הזמרת,
קופצת, היא וחצי. שעה במשך

קלילה. התעמלות על פוסחת ואינה

 מכבידות אינן הן ובחן. בקלילות
 המאזין את משתפות אלא במוסיקה,

ובריקוד. בשירה

 שהוריה מארי, אן הלהקה זמרת
 עצמה היא אך מג׳מאיקה אמנם באים

 הכרחי זה שאין אומרת באנגליה, נולדה
 רגאיי. לשיר כדי בג׳מאיקה להיוולד
 חברותיה את מציגה היא לכך כהוכחה
אנגליה. ילידות שכולן ללהקה,

 גם שבחים קוצרת אמאזולו להקת
 הגיעה היא אנגליה. מוצאה, בארץ
 עד כאן ותשהה השבוע, בתחילת לארץ

המתוו בלונדון, שחברות־התקליטים
 תקליטה, את תפיק מי ביניהן כחות

 המשא נמשך עוד כל בינתיים, יחליטו.
 להופיע הלהקה תמשיך והמתן,

 ליליים מטיולים להנות דן, בקולנוע
 מוסיקת ואוהבי התל־אביבית, בטיילת
ממנה. ולהנות להמשיך יוכלו הרגאיי

 וצפתה לבימה, קרוב עמדה אלוני מירי הזמרת ח11|¥|]| ך111ך
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בפרט. טובה ומוסיקה בכלל, מוסיקה עושות נשים ויותר שיותר ואמרה

 הלהקה בואי. דייוויד של החימום
 — אחד וגבר נשים חמש כוללת

 ראשו שאת ביילי, מארדו המתופף
 שרק עד וארוך מתולתל שיער מעטר
 שהוא בעובדה להבחין אפשר מקרוב

גבר.
 שמוסיקת מוכיחות הבנות חמש
בהכרח להיות חייבת אינה הרגאיי

 אי־מרי הזמרת הגברית. בשליטה
 וקולה הבימה, על מקפצת רודוק

 האולם. את מקפיץ המחשמל
 ומאו־גו קאני קלו* הגיטריסטיות

 לתת יכולות נשים שגם הראו סאגוב
תשואות. וקצרו טוב נגינה קטע

 והמזמרות המנגנות הבנות חמש
המוסיקה את מעבירות בלהקה,
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