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ת״א ״אותרו״ 23.6 ה׳ יום

 חיפה שדנו״ ;״העירה ״
 ת״א הימים״ ״כקץ 24.6 מוצ״ש

ת״א ״אותרו״ 25.6 א׳ יום
 ת״א שדנו״ ״העירה 26.6 ב׳ יום
 עפולה הזאת״ ״האדמה 27.6 ג׳ יום
ת״א ״אותרו״ 28.6 ד יום

הרצליה שדנו״ ״העירה ״ ״
8.30 בשעה הרגילות ההצגות התחלת

ד ה א
1•־״־׳יי '1פיזזי תיאטייז

הסלע אינקובטור"על ״־
רמת־גן ״רמה״ 2x6 ה׳ יום

תל־אביב 24.6 מוצ״ש
סקפן״ ״תעלולי

 תל־אביב עממית, הצגה 27.6 ג׳ יום
8.30 בשעה הרגילות ההצגות התחלת

בערב

שראלית האופרה הי
״הבימה״ י תל־אכיב

 8.30ב־ 27נ>. '3 יום■
ן מ ר כ

 דה־פיליפ אדים בהשתתפות
גולינקין מ. :המנצח

: כרטיסים
5018 טל׳ ,67 אלנבי ביילין, — תל־אביב

קאמרי תיאטרון
 9ב־ עדן״ גן ״מאז 2x6 ה׳ יום

 ירושלים אדיס־ן
 ת״ם עדן״ גן ״מאז 24.6 מוצ״ש
יגור מ,תר״ יגיעו ״הם ״ ״

 ת״א נודדים״ ״כוכבים ,26.6 ב׳ יום
 הצגות שתי חיפה ״הצל" 28.6 ו׳ יום

9.15 ׳6.15ב־
תל־אביב עדן״ גן ״מאז ״ ״

8.30 בשעה הרגילות ההצגות התחלת

הנדלר ונתן לשושנה
ה להולדת ד כ נ השביעית ה
 קמינצקי וגוטמן לדבורה

 הבת ■להולדת
ל ־ ב מז טו

הנדלר ויחיאל חיה

לפסנתר רסיטלים
ויסנברג זיג׳

■24.6 שבת מוצאי תל-אביב
בערב 9.15ב־ שם״ ״אהל
חדשה .תכנית

התזמורת, במשרד כרסיסים
11—2 ,4—6 ,56 אלנבי

 9ב־ ארמון 28.6 רביעי יום חיפה,
 חדשה תכנית — פרידה רסיטל
האגו לחברי רק היום כרטיסים מכירת

 במשרד הרחב לקהל ממחר החל דה.
25 הרצל גינצבורג

מיוחדים קונצרטים
 בערב 8.30ב־ ״אמפיתיאטרון״ רמת־גן,

 25.6 ראשון יום ,22.6 חמישי יום
נמכרו הכרטיסים כל

 ונשף־גן קונצרט
 26.6 שני, יום רמת־גן

ויסנכרג טוראד, ברנשטין, עם
 ,56 אלנבי התזמורת, במשרד כרטיסים

6- 2—11
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המיניסטר בעלי
 פתח־תקוה 22.6 ד,׳ יום

תל־אביב• 24.6 מוצ״ש
* ע ז ז ? ז ז ? ? ? ? ? ז * ¥ ? ז ז ז ע

ף ^ ־ ץ ך ^ - ר גאולסישחתפץ ^
9.45 ,7.20 לערב הצגות 2

בתל־אב־ב־ אופנבך
תמונות 7ב־ חדש עולה סיפורי

חפץ״ ״ישר, בקופת : כרטיסים
830ב־ ״אורות״ אילם 22.6 ה׳ יום

קרית־מוצקין________

ע 1 נ ד 1 ק
תל־אביב

 ).5( בובארי מדם — אופיר
העמק במרחב — אוריון
רובץ חטאת לפתח — אסתר

 )2( קורסיקה בני — מגדלור
חיפה
)2( העיוורת היתומה — אורה

)2( הנחשים מאורת — ארמון

______פרנסוס______
של הסוונה הופעתם עד להודיע מתכבדת נחסום

ט ל ב
אליז״ דה ס־ פ מ ש
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ו ד מ אנגליתל

מאנגליה מדופלמים מורים בהדרכת
תל־אביב. ,74 בן־ידודה, רחוב מה״ לשפות״קד׳ הידוע הספר בכית
 חדש קורס יפתח בערב 7 בשעה ביולי 2 ראשון, כיום

כשבוע) פעמים 3( למתחילים
ה ע ד ו ם ה י ד ו ה ל

 ידיעותיהם בסוס לשם לתלמידים, מיוחדים קורסים יפתחו הנ״ל בתאריך
 עממיים ספר בתי לגומרי אינטנסיבי קורס בבקר 9 עד 8מ־ )1 באנגלית.

 בתי של הגבוהות הכתות לתלמידי אינטנסיבי קורס בבקר 10 עד 9מ־ )2
תיכוניים. ספר

 ביוני 29 ה׳, יום עד הללו הקורסים לכל והרשמה פרטים
בערב 8 עד 5 משעה

ד ר
ד י ר ד ת מ ו י נ כ ת ה

ביוני 25 א׳, יום
 מאירבר, טלמן, : המוזיקה לוח 11.00

אופנבאך. סטראבינסקי,
1x30 החולים. לבתי תכנית
השבוע. סרטי 17.30
 מוזיקה השידור שרות תזמורת 20.45

המנ זקס, חנן ד,סוליסט יהודית,
אלכ (יצירות שלזינגר. חנן צח

קמינסקי, יוסף ופריק, סנדר
נסימוב). נסים

 הסוליס־ ,ר,שידור שרות תזמורת 21.40
של חנן המנצח ברנד, חנה טית

בוס־ א. א. של (יצירות זינגר.
שלזינגר). וחנן קוביץ

2x30 של המקהלות מכינוס שידור 
ברנר. בגבעת לתרבות המרכז

ביוני 26 כ׳, יום
טאטום ארט :בוקר קונצרט 7.45

(פסנתר).
העמים. ממנגינות 10.30
קונצ׳רטו :הקונצרטים מאולם 11.00

סימ להנדל, ותזמורת לצ׳מבלו
לשוברט. 9 מס׳ פוניה

החדשים. התקליטים מבחר 12.30
ישראל. משטרת תזמורת 17.00
 צבי הכנר של בכורה שידור 17.30

מישורי.
ונענה. נשאל :״לנוער״ 18.30
פ. מ. שליד הקאמרית התזמורת 21.15

 טאובה. מכאל של בניצוחו ת״א
(כינור) פרנס סאשא הסוליסטים:

 יצירות (סופראנו). לאופר ולוטה
קסטלנאובו־טדס־ שטרנברג, של
לברי. מרק שלונסקי, ורדינה קו,

מגידו). ממלון (הערה
2x30 יצי — (פסנתר) ירצקי גרשון

ישראליות. רות

ביוני 27 ג׳, יום
שפייאר לואי :בוקר קונצרט 7.45

אנגלית). (קרן
 פוצ׳יני, ברליוז, : באופירה שעה 11.00

ברונו. ביזה,
 וייס- מישא .חולים לבתי תכנית 12.30

(כינור). ברוט
 קלאס־ת מוזיקה — ״כבקשתך״ 13.00

קלה.
לבטהובן. שלישיה 17.30
 הסו־ :השידור שרות תזמורת 20.45

(סופראנו) שוקן יוספה ליסטים
המ (פעמוניות). זומרפלד וקורט

 של יצירות לוסטיג. איתן נצח
אדל׳ יצחק ברנשטיין׳ אביאסף

סלומון. קרל
בהשתת השידור שרות תזמורת 21.40

וה (בריטון) סלומון קרל פות
התל־אביבית. הקאמרית מקהלה

ביוני 28 ד׳, יום
 רוזנבלט יוסף :בוקר קונצרט 7.45

(טנור).
 אופ־ פתיחה : הקונצרטים מאולם 11.00

 קונצ׳רטו לצ׳ייקובסקי, ריצ׳ניק
סימפו לדבוז׳ק, ותזמורת לכנור

לסיבליום. 7 מס׳ ניה

1 ־
1x30 הג׳אז. לקצב
****י^8 לרקודים. מוסיקה 16.30
בורנ פטר : לכינור נגינה פרקי 17.00

זקס. אריה הפסנתר ליד שטיין.
וברגר. ברהמס למוצרט, יצירות

״תיבת־נוח״. תכנית 20.00
 פלג פרנק :ישראליות יצירות 21.00

(פסנתר).
הנ״ל. הקונצרט המשך 21.45

ביוני 29 ה׳, יום
 שוסטא־ דמיטרי : בוקר קונצרט 7.45

(פסנתר). קוביץ
 ברוד : פסנתרים לשני מוסיקה 10.30

.ובאבין סקי
 ל־ רביעיה : הקונצרטים מאולם 11.00

שוברם.
בילרסקי. סידור מפי שירים 11.45
1x30 חולים. לבתי תכנית
אופירה. צלילי 16.30
(כנדר). פרנס סאשא 17.30
 ישראל״ ״הצבי :אורגר בן־ציון 21.15

הפילהרמו התזמורת בביצוע —
לי־ של בניצוחו הישראלית נית

לי־ ובהשתתפות ברנשטיין אונרד
 העברה (בריטון). הורנשטיין פא

בירושלים. אדיסון מאולם
2x30 יצירות :(פסנתר) לוסטיג משה 

ושוסטא־ בלוך לוסטיג, למילו,
קוביץ•

ביוני 30 ד, יום
 צ׳ליא־ פיודור :בוקר קונצרט 7.45

(באס). פין
סטראבינסקי :לבאלט מוסיקה 11.00

ופרוקופייב.
עליכם״. החביבה ״היצירה 12.30
 לתזמורת מעבדות עם מנגינות 16.15

פטרושקה. שבתאי בידי
 ז לאופר לוטה :הישראלי השיר 16.30

בלומברג, יוסף שוקן, יוספה
העב קוליות. ולהקות לוי, יצחק

״אהל״. מאולם רה
 ״שה אריאציותעל אזרחי: יריב 19.00

מיתר. כלי לתזמורת וגדי״
 ל־ יצירות :שבת לילי קונצרט 21.15

ומילו. פרוקופייב רחניצ׳ק,

ביולי 1 שבת יום
 לבאך- יצירות :לשבת שחרית 9.00

ראבל. שומאן, מוצארט.
מוסיקלי. חידון 10.00
קלה. מוסיקה 10.30
קא מוסיקה : הקונצרטים מאולם 11.00

קוביאם, לברוך יצירות — מרית
 יצחק וול, יהודה סטר, מרדכי

אדל.
1x30 כבקשתך. תכנית
 :זמננו בת המוסיקלית היצירה 16.00

 ראלף וולטון, לויליאם יצירות
ואן־וויליאמס.

 מאת אופירה א׳) (מערכה מיניון 17.00
 הקומית האופירה בביצוע תומא

בפאריס.
למוסיקה ישראל חגיגת סיום 21.15

וריקודי־עם שירי־עם :יהודית
הקריה). מגן (העברה .

רנות אפשרויות פותחת קצונות ידיעת
יפתח אוגוסט—יולי בחדשים

ת אינטנסיבי דו־חדשי קורם ו נ ר צ ק ואנגלית עברית ל
טת לפי ־ י ג ש ר הפשוטה ג

גרג. שיטת לפי העברית הקצרנות מחבר קמפינסקי, ח. מר בהדרכת
:כלהלן — יוני חדש במשך רק — הרשמות

 .19 פבזנר רחוב קמפינסקי, מר אצל ו׳) א׳, (ימים : חיפה
 2913 טל׳ ,42 אלנבי רח׳ ״אירופה״, מלון ג׳) ב׳, (ימים :תל-אביב
.2515 טל׳ .21 ג׳ורג׳, המלך רחוב ״ויטא״, מלון ה׳) ד׳, (ימים : ירושלים

מובטחת! ההצלחה

 ,12 לילינבלום רחוב תל־אביב, :וההנהלה המערכת כתובת
 אורי : העורך / שיף מידד :האחראי / 136 ת.ד. ,4414 טל׳

דפוס / כהן ושלום גורדון אברהם :המו״לים / אבנרי
צינקו :גלופות / 2239 טל׳ ,6 פין רחוב תל־אביב, שהם, מ.

ובניו. טופל דוד 5 ההפצה / גע״מ ״ארץ־ישראלית״ גרפיה


