
מוסיקר■ חידון11 ען עי 1 נו
 אנו בטוסיק־ המתענינים לקוראינו

 של בסדרה הראשון את היום מגישים
 סי־ מ ״פרסים חמשה חידונים. חמשה

 ת לעו מינוי כרטיס ביניהם קליים״,
הפיל חת.מורת של הבאה ד,קונצרטים

 1 פותרי בין יחולקו הישראלית, הרמונית
 ! נכונות תשובות שישלחו החידונים,
 על לציין (נא הזה״ ״העולש למערכת
בצי מוסיקלי״) דון ״ח עבור המעטפה

המלאה. וכתבתם שמם רוף
א׳ חידון

 כנר־ עורר שנה 15כ־ לפני .1
 מיוחדת שערוריה מפורסם וירטואוז

 גילה, הוא המוסיקלי: בעולם במינה
 | שנתפרסמו יצירות, של שלמה שורה כי

 קלסיות יצירות של בעיבודים הרבה
 וכי הוא, יצירותיו אלא אינן עתיקות,

 שעל טורים, הקומפוז חיברו לא מעולם
החי את היצירות, את זקפו חשבונם

 לאור יצאו בינתיים (אשר הללו בורים
בשמותיהם.)

י זה בנר מיהו
 באליבי הביא ברצח הנאשם אדם .2

 הפשע רע שא בשעה כי העובדה את
 והשנים בחדרה, ידידתו עם יחד ישב

תקליטים. גבי מעל למוסיקה האזינו

 והוא ידידתו כי מסר לחוקר בעדותו
 לבראהמש, לכנור לקונצ׳רטו האזינו
 ״הב׳.ת הסימפוניה של השלישי לחלק

 מאת ולס,אטה שוברט של גמורה״
בדין. חייב נמצא האדם באך.

 את לדחות השופט את הניע מה
? שלו האליבי

 יכלו לא רבות שנים במשך .3
 בגלל מולדתה בארץ זו יצירה לנגן

 משמיעים והיו הפוליטית, הצנזורה
 שונים, בשמות שונות בארצות אותה
 ״לה או ״כאטרלנד״ אומי״, ״ס, כגון

 צח נ מחברה כאשר (מולדת). פאטרי״
הקונ לם בא ישב 1904ב־ בריגה עליה

 קראו זו ובנגינה עצמו הצנזור צרטים
מל לאחר רק ״אמפרומבטי״. ליצירה.

בש לנגנה החלו הראשונה העולם חמת
מולדתה. בארץ ד,אמתי ימה

? מחברה ומי היצירה שם מה
הגרמ האגדה של הדמויות אחת .4

 אצל מיוהדת לב לתשומת זכתה נית
 על חיבר ואגנר רבים. מוסיקה מחברי
 סימפוניה — סט ל׳ פתיחה, הזה הנושא

 אימה פ! — ברליוז אופירה, — גונו
זסוליסטים. מקהלה לתזמורת,

? הדמות שם מה

מוס־קר■ לינץ׳
האח בשבת לו עמד בתפילה שקוע

 הכנסת בבית המת״•?,ים אחד רונה
 את עוצם כשהוא אביב בתל הגדול
 החזן. דברי על 7,;,ק,־ עם וחוזר עיניו
 ר,״ביר דרמטיים היותר הפסוקים באחד
 על הפליג קט ולרגע ק,לו, את לתומו

 כשהדבר ד,ג,ס,דתית, המנגינה כ.פי
 ״מיהו המתפללים. בקרב ן תמה! מעורר

 החלו האריה:״ קול בעל זד, איש
 וכמה דקות חמש עברו לא מתלחשים.

 היה האיש: את זיהו המתפל/ים מבין
 !פוליטן״, ה״מט, זמר פירס, ז׳אן זה

התז של כאורחה בארץ עת,־, השוהה
הפילהרמונית. מורת

 התירוצים כל לפירם לו עזרו לא
 הכנר,) אי מקום, (צרידות, הידועים:
 ש,־,׳ה בזה נסתיים המוסיקלי ״הלי״ץ׳״

 ד,כגסת. בבית שירתו את להפגין עליו
 או־ זמרי רוב של כדרכם שלא א,לם
 (ולהפך) בחזנות פרק גם היודעים כרה
 בנוסח החזנות פרקי את פירס שר לא

בטרפליי״... ״מדם או ״כרמן״
 אביב תל בחוצות ושבים עוברים

 לתמונה עדים אח״ב היו שבת באותות
 טלית עטופי יהודים כמה כאשר מוזרה,
 משקפיים מרכיב ״ציוילי״ אדם מלוים
 שמרננים כפי יהודית־אמריקאית. ומדבר

 לזמר: לכת מרחיקה הצעה למחרת באה
 אביב, בתל הנוראים בימים להתפלל

 מסורתי יהודי היותו אף על ואולם
 יותר. לו ק־סמת הוליווד כי הזמר טען

 ואילו שלי אישי ענין הוא הכנסת ״בית
 למיליונים״ שייכים והפילם ד,אופירה

 צריך להרויח ״וכדי — הסביר —
לזולת״. משהו לתת

 קולו נשמע הצהרים אחר שבת אותה
 ב״ק.ל תקליטים מעל סירס של הנהדר

 ממש יצאו מאזינים ורבבות ישראל״,
 מאותו מאזיניו אם שספק (הגם מכליהם

למח בשבת). מקלטיהם את פתחו בוקר
 מבירת התזמורת בהנהלת הורגשה רת

 הלקוחות אחד אמר מוגברת. כרטיסים
 של הבא לקונצרט כרטיס לקוות שבא

 אותו ששמעתי לאחר ״עכשיו, הזמר:
 ללכת שכדאי בטוח אני ברדיו, אתמול

מאמין׳׳. אינני בעתונים לכתוב לקונצרט.
 ״העולם לסופר סיפר האורח הזמר

 עסק: ע״י נשאל בשעתו כי הזה״,
 את שינה מה משום באמריקה ציוני
 הזמר: לו אמר ל״פירס״. ברלמוטר שמו
 טוב, יהודי להיות לי מפריע זה ״וכי

 למגבית ו...לשלם השבת על לשמור
 ״ודאי העסק:׳: לו ענה המאוחדת?״.

 לי גם מפריע לא זה והראיה: שלא.
 למעשה שמי והרי הציונית בעבודתי
 — סבור שהנך כפי ולא, רבינוביץ
 — פירס הוסיף — ״עכשיו״ רובנס״...
 כי לדעת, נוכחתי בישראל ״בביקורי

 שמותירם את שינו כאן האנשים רוב
 שומעים שאין וכמעט ״גויים״ לשמות

 זיל- רבינוביצ׳ים, רפפורטים, על עוד
ופומרנצים״. ברשטיינים

מ ־־ ■הודי□ ח .׳רחמו .1ר
 הדי א קבל כי דעה, אצלנו קיימת
 מתקדם טעם בעל הוא בארץ המוסיקה

 דורני. בת למוסיקה חיובי יחס ומגלה
בש אביב בתל שאירע דלהלן, המעשר,

 ההיפר את (לצערנו) להוכיח בא בת,
 בתכנית ישראל״ ״קול פתח אך מזה.

 הנערכת חדישה, מוסיקה של השבועית
כאשר אחד,״צ, 4 בשעה שבת בכל

 ״אני הרדיו. באולפני הטלפון צילצל
 — התכניות״ מנהל עם לדבר רוצה
במ מעונין ״אני — שקול ל ק אמר
 הנשמעת לתכנית האחראי באום יוחד
למאו״. עד חשוב הדבר ברדיו... כרגע

 והנה לטלפון האחראי האדם ניגש
״אדו השני: בקצה האדם לו שאמר מה
 משלם למדינה, נאמן אזרח אני ני,

מקלט. החזקת בעבור משלם וגם משים

?״ לי מגיע זה מדוע
 ענה — אדוני״ אותך, מבין ״אינני

הזה. סיקלי המ למדור האחראי
 שאתם הזאת, לתכנית מתכוון ״אני

 האדם הסביר ־- עכשיו...״ משמיעים
 היום ״הרי — רחמים המבקש בקול
 מנוחה.. נופש, מבקשים כולנו שבת,
 המתאים משהו לאזן, נאה משהו נגנו

השבת״. למנוחת

בזירהטרון נשמע מה

מסוכן. אקרובטי במבצע אמריס הלולינים זוגהחבל. על ברקוד כוחו נוראה בכלר האמן

 הישראלית הסוסה וזהירית, בלהטוטיו הקאובוי ונג,דניאל
הקרקס. מלאכת את שלמדה הראשונה___

 חדש במערכון חמודה, שזקנית בלוית וגודרלי ברוק הליצנים
הצחוק. את מספקים______________


