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מהבי התלהב איבאגז גפן. יהונתן
הזמנה, את וקיבל צוע

 היכל לבימת עלו ואיבאנז בחזה
 בנהר השיר את יחדיו ושרו התרבות

 בספרדית איבאנז - סביליה של
 שרו הם הפיזמון את בעברית. וברחה
 של הראשון שירו את בספרדית. יחדיו

 שגם הכפר, של היפה הילדה איבאנז,
 הם בעברית. ברוזה על־ידי מושר הוא
 ובעברית, בספרדית לסירוגין שרו

סוערות. תשואות וקצרו
 בהי- המוסיקאלית החגיגה אחרי

הי חבריו כל נתכנסו כל־התרבות
 המערבי בחוף איבאנז של שראלים

ישראל כמובן שם היו חקק. גזי של

 ונשותיהם, אמרורסקי ובני גוריון
 אורי בן־אמוץ, ח וחברתו. תומרקץ
 שמבקר גפן מנחם והצייר ליפשיץ,

בארץ. עכשיו
 שמדבר הספרדי, האורח לכבוד

 בקבוקי נפתחו רעה, לא עברית
 השולחן. את פארו ודגים שמפניה
 עם הרים מהמסיבה, שהתרגש איבאנז,

 הים, על הסתכל שמפניה, כוס אחד כל
לים. ונכנס תומרקין נעמי את תפס

 למים אחריהם קפצו הנוכחים כל
בכוח. אותו והוציאו
 את עזבו העיתונאים שכל אחרי
 ופאקו החברים נשארו המקום

בבוקר. 8 עד שירים ושרו והגיטרה,

 אותו הזמינו הם לא אבל איינשטיץ.
 רותי אלא בארץ. להופעה הפעם

 דייוויד הזמר של אשתו בחוזה,
 כמה שר האחרץ שבתקליטו ברחה,

 את הגתה היא איבאנז. של משיריו כמה
 לארץ, איבאנז את להביא הרעיון
 יהודה למפיק הרעיון עם והלכה

 קאסטה לפאקו שלח טלית טלית.
 דייוויד של השירים מוקלטים שבה

ותירגם איבאנז כתב שאותם ברחה,

£ 52ביוה במס שמפניה
איבאנז של השירים את שתירגם גפן, יהונתן

 טלית ליהודה מעבירה בתזה, דייוויד של לתקליטו
 אשתו בתזה, דייוויד של הגשים משמאל: שמפניה.

תי ובתו. רותי לביקור. איבאנז את שהזמינה היא ת

פאקו
 הזמר בארץ נחת שבוע ך*

 זה אין איבאנז. פאקו הספרדי 1 1
 נשוי הוא בארץ. הראשון ביקורו

 קרובות, לעיתים לארץ ובא לישראלית
ה ההופעה פרטיים. לביקורים אבל

 לפני היתה בישראל שלו ראשונה
 את הכיר גם הוא ואז שגה, עשרים
בפאריס. איתו שחיה אשתו,

במים
 ישראלים עם שלו הראשון הקשר

 הוא שם בפאריס. שנה, 25 לפני היה
 להופעה בא קינן, עמום את הכיר
 גורית ישראל את הכיר וכאן בארץ
 והצייר הפסל את אמדורסקי, ובני
 בן־אמוץ, דן את תומרקץ, יגאל

 רבקה את לסשיץ אורי הצייר את
אריה ואת בנאי יוסי את מיכאלי,

על״ידי בכוח והוצא בים שרחץ אחרי ״11
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לחזור.' לן קורא לא הוא הילד וכשאתה לן, וקורא מרגיע הוא אשה. כמו
ויכוח

 בירה כוס מרים אמתרטקי בני המיטעזץ־זמרלעמית נוס
ת לכבוד די  במיטעדתו איבאנז. פאקו הוותיק י

תקליט. גבי מעל קולו את לשמוע האורחים יכולים אמתרטקי של


