
 מן נהנות היפאניזת הרקדניות
ש שמ ת ה שראלי המקהלה ★ הי

ת הצלמת בעיני מברזיל נופים ★ שראלי הי

ם צלילים שוודי

 בברזיל שביקרה צלמת היא )28(מצפי תמיאוריהודה בת
 בקורס השתתפה היא שנה. חצי במשך

הסמבה. לארץ לנסוע החליסה אחד ויום הפורטוגלית, השפה ללימוד

המרכי זמרים וחמישה רבעים
 השוודית מלמה מקהלת את בים ב

 שרה המקהלה לישראל. השבוע הגיעו
ה ומנהל המנצח ודתי. קלאסי חומר
תחביבו. היא שהזימרה כומר הוא להקה

 הרוח הוא סטנלונד דן־אולוף
 לישראל הגיע הוא המקהלה. של החיה

 הזמרים ועם ילדיו ושלושת אשתו עם
שלו.

 חברי בארץ מארחים השוודים את
 הקלאסית הישראלית המקהלה
 המקהלה חברי 40 ומקורביה. קאמרן

 מישפחות אצל פזורים השוודית
 אותם לארח שהתנדבו ישראליות,

ימים. שבוע במשך
 שמונה לפני נוסדה קאמרן מקהלת

 וזמרות, זמרים 30 מונה היא שנים.
 באקדמיה לזימרה סטודנטים שרובם

 תל־אביב, באוניברסיטת למוסיקה
 אחד טייס גם ויש לזימרה, מורים חלקם
 אינם הם אחד. מחשבים ואיש

 פשוט אלא מהזימרה, מתפרנסים
 המשותפת האהבה לשיר. אוהבים
 המקהלה חברי את הפכה לשירה שלהם

גדולה. אחת למישפחה
 גדולה מסיבה ערכו הם שישי ביום

 בעלת־הבית השרון. ברמת גדול, בבית
 עובדת גם שהיא כהן, אילנה

 אירגנה המקהלה, בהנהלת בהתנדבות
 אורחים, 150 שמנתה המסיבה את

הזימרה. הוא לכולם שהמשותף
שחילקו התווים את לקחו השוודים

 ישראל־בחיל לתרבות מרכז ^
 צילומים תערוכת השבוע נפתחה ^
 את מקיפה התערוכה ברזיל. הווי על
 רחובות בילוי, מקומות ברזיל, אתרי כל

 הסמבה, בארץ ותיירים תושבים ברזיל,
 מקרנבל תצלומים של קטן ומיספר
ברזיל.

 שנה חצי במשך צולמו התצלומים
למדה תמי ).28( מצפי תמי על־ידי

6 4 - 1 _ _

 השפה את בישראל התרבות במרכז
 בשפה, ומשהתאהבה הפורטוגלית,

 הסמבה. לארץ מסע לערוך החליטה
 בברזיל, שנה חצי במשך שהתה היא
 הארץ נופי את מצלמתה קלטה שם

ואנשיה.
 הפורטוגלית, בשפה ששולטת תמי,

 בת אור־יהודה, ילידת צברית היא
עירקי. ממוצא למישפחה

שראלי האירוח מן נהנית השוודית הי

■ ׳

קולונל בעיני
הצ לתמי, בישראל. ברזיל

קולונל
 של הצבאי הנספח הוא
את .ראית אמר: הוא הצלמת,

 הוא ברזילית." בעיני אלא תיירת, בעיני
התצ ואת בשפה, תמי של השליטה יכולת את שיבח
והקולונלים. הסמבה בארץ בביקורה שצילמה לומים

הישראלית בראזיל
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 שרו ויחד הישראליים המארחים להם
 מחמד כמו ישראליים, שירים כולם
 של כינרת לוי, שרה של לבבי

 בשפת שיר ואפילו רחל, המשוררת
 שמבצעים בכלל הורגש שלא הלדינו,

שוודים. אותו
 היו וכך עוגה, עימו הביא אורח כל

בכל עוגות של סוגים 50 לפחות שם

 יינות והטעמים, הצבעים הגדלים,
 הכינה המארחת וקפה. הארץ מתוצרת

 בפיט־ ממולאים ובורקאס פשטידות
 שהישראלים אחרי ותרד. גבינה ריות,

 המארחים כיבדו יחדיו, זימרו והשוודים
 קאמרן, של בביצוע האורחים את

 בשירת קולם את נתנו הם אף והשוודים
משיריהם. כמה
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משוודיה. מלמה ממקהלת זמר אביו, פטירת לפני בביתו, אירח העבודה,
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