
ה ק י ס ו עמ ו נ ל ו ק
דארץ לחוץ נוסו! הזוכה
מש הסך שעבר, בשבוע יומיים, במשך

 תחרות, לבמת הישראלי המוצרטיאון רד
הו ביום שנה, מידי זה מוסד מקיים אותה
מוצרט. אמדיאום וולפגנג של לדתו

 ועדת ישבה המשרד חדרי משני באחד
ב חסום פתח מאחורי הקשיבה, השופטים,

 מתחרים, 35 של ולנגינתם לזימרתם מסך,
התח תקנות (לפי 25 של ממוצע גיל בעלי
ניצ והמנגנים הזמרים ).30ל־ 16 בין : רות

ה מעשן להתעלם השתדלו השני, בחדר בו
 ביצעו למסך, מעבר שחדר הסמיך סיגריות
 מכתן שהיה פסנתר בליתי מוצרט מיצירות

ה על דפיקה מהדרוש. למטה צליל ברבע
 העובדה את ציינה החדרים שני שבין דלת

 צריכים שהיו מה כל שמעו שהשופטים
 שלחה היצירה, ביצוע את הפסיקה לשמוע,

למסדרון. בחזרה המתחרה את

 במסדרון נכנם. ואחר יצא אחד מתחרה
 כל של מחשבותיו לתורם. המחכים נותרו

 נסיעה :לפרסים מופנות היו ואחת אחד
ל שניתנו ולשתייץ לאיטליה בת־שבועיים

 בכלי־ המנגנים ומבין הזמרים מבין זוכה
נשיפה.
וע המאורע נדד בצהרים השלישי ביום

 הפרסים הכרזת רגע חפץ. ־שה לאולם בר
האור של מוחלטת לדממה גרם התקרב,

 ושל שתייץ) ציר איטליה, ציר (כולל חים
 על ההודעה הקלעים). (מאחורי המתחרים

 לוילי רב אושר הביאה הזוכים הזמרים
רא בפרס זכה אשר לירי, טנור בעל מיטשל,

שון.
שע ממיטשל, השכיחה הקרובה הנסיעה

העוב את שנה, לפני מרומניה ארצה לה
 בגלל כסבל, עבודתו ממקום שפוטר דה

 קיבלו מה סיפוק התחרות. ביום העדרו
ירושל סופרנו זמרת — ליפשיץ חנה גם

הבלונ אהרונסון ולוסי עינים תכולת מית,
 זכו שתיהן סופרנו. בעלת היא גם דינית,

 וב־ ברדיו בארץ תופענה משניים, בפרסים
, קונצרטים.
 שליליות. תגובות בלי עברה לא ההכרזה

 הוא :מחיפה בס זמר כהן, אהרון התמרמר
ה לתחרות שהוזמנו הששה ברשימת נכלל

 ההודעה את קבל לא הזמרים, של סופית
לזכות. ההזדמנות את אבד כך, על

 צר בחדר :דרורית דרורה הזמרת קבלה
הת את לקיים יש איכותו, את הקול מאבד
באולם. חרות

 השופטים הכרזת עוררה מיוחדת מבוכה
 ארבעה (שהיו בכלי־נשיפה המתחרים על

ו קלרינט מנגן סימן־אור, פטר במספר).
 התזמורת חברי שניהם — חללן שוהם, אורי

ל שווה, רמה בעלי היו — הפילהרמונית

הגילי□ מבד הנעורים ,לב!
 צפיה עורר והלך, שהתקרב המולד חג

שב אולדבורו העיירה תושבי בקרב מיוחדת
 המפורסם מושבה אנגליה. ספולק, מחוז

 בנימין הצעיר הקומפוזיטור העיירה. של
 הבכורה לביצוע בהתרגשות חיכה בריטן׳

 נעשה הבה שנקראה האופיראית, יצירתו של
קבו : פחותה לא במידה התרגשו אופירה.

 שעסקו היצירה, מבצעי הספר, בית ילדי צת
בחזרות.

ביצי חזו הצגת־הבכורה, (ומאזיני) צופי
 להתעניין המרבה בריטן׳ במינה. מיוחדת רה

 החליט מוסיקלי, נוער ובפעולות בחינוך
ל ״שעשוע שתהיה מוסיקלית יצירה ליצר

 אופי בעלת יצירה הגילים״. מכל נעורים בני
 ביצוע קלת כאחד, ומושך חינוכי אמנותי,

ולילדים. נוער לבני בפרט לחובבים,
 קרוזייר, אריק בידי נכתבו לאופירה המלים
 הראשונה מערכות. לשתי חולק והכתב־יד

 בחופשה׳ הילדים של חזרותיהם את תארה
ה את תיארה השניה אופיראית. הצגה על

 בחדרם, נ?גשו כיצד המראה עצמה, הצגה
שנש הקטן סם את עשירה, משפחה ילדי

 מ־ להצילו הצליחו הארובה׳ את לנקות לח
והפרוע. הגס בעליו השחור, בוב

 שני מילאו המלווה התזמורת תפקיד את
ני המקהלה תפקיד הקשה. וכלי פסנתרים

 שלמד לקהל, — ביותר מקורית בצורה תן
 מיוחד, מדריך ידי על שיריו שלושת את

התפאורה. חילוף בזמן
 יצירת כטחון. מלאי חמש, כני

 ללונדון, מאולדבורו נדדה בריטן־קרוייזר,
ש הקהל, בקרב עצומה התלהבות עוררה

 אנגליה מבירת בשירה. השתתף האזין צפה,
תגו עוררה אחרות, בארצות היצירה פשטה

 בניו- ,ביותר שליליות מהן שונות, בות
יורק.

 משכה הבכורה ביצוע לאחר שנים כשלש
ש מגוון צופים קהל אופירה, נעשה הבה

להצ בתל־אביב. שם אוהל אולם את מילא
 בוצעה היא :חדשה מקוריות נלוותה גה

 קבוץ של המוסיקלית הלהקה חברי בידי
ב האופירה את לראשונה שבצעו הזורע,
 ידי על הוזמנו, בקבוצים, עמה סבבו ביתם,

 להופיע חדישה למוסיקה הישראלי המרכז
בתל־אביב.

 האגודה מחברי ברובו מורכב שהיה הקהל,
 הקבו/. מחברי כמה בצרוף מוזמנים, ומספר

הרא המערכה אחר מרובה בהתעדנות עקב
 לקבו־, אנגלי מכפר הועתק שרקעה שונה

 התנה מקומיות, בבדיחות תובלה ישראלי,
 ילדי- קבוצת ידי על פנימית, במה על לה

מבוגרים. וחמשה
 הכ.!״י' במת כשלפני עלתה, הבידור רמת

 שלושת את ללמד החל המדריך, התייצב חק
נו־ אולם במקצב חדישים המקהלה׳ שירי

לצופים שירה מלמד הזורע להקת מדריך
— מקומיים תבלינים

 החלטת כי לקהל שבשרו השופטים, דעת
נדחתה. הפרס מתן

ה את עזב האורחים שקהל לאחר אולם
 סימן־אור פטר את לזכות החליטו מקום,
יז אם עדיין לקבוע מבלי הראשון, בפרס

 הזמר של (גיסו פטר בנסיעה. גם כה
מ לארץ שעלה ,21 בן אינגר), ריצ׳ארד

עב יודע ושאיננו שנים, 4 לפגי שנחאי
 חניך אורי, אם אשמח, :בחיוך קבע רית,

העו את קצת יראה בנסיעה, יזכה בן־שמן,
הגדול. לם

 הקהל ידי על נקלטו השירים ללמוד• חים
המד של הטובים ביאוריו : בעזרת במהירות

 הזורע חברי בתכניה, שהודפסו תמים ריך,
זו. למטרה האולם בכל שפוזרו

 :הכפול הבצוע התממש השניה במערכה
ב המערכה את המבוגרים ביצעו הבמה על

 יקי במבטא חובבים׳ של ושירה משחק
חן. ומלאי טבעיים שהיו הילדים, בצד טהור,

וה שיר־ביניים הפתיחה, את שרו באום
 בני־ ; בהיסום־מה רציניים, דוקטורים : סיום

בהתלהבות. עצמי, בטחון מלאי חמש,

סרטיט
הראשונה" .האחות

 פלורנם היתד, לא אמנם הראשונה האחות
 של העברי התרגום שקובע כפי נייטינגייל,

 היה אפשר לזה אבל הראשונה. האחות הסרט
העי מגרעתו היתד, אילו לסלוח בהחלט
שגי בו יש לזה, שפרט היא הצרה קרית.

ש הבולטת רבות. בעיקר) (אמנותיות אות
שו ומכיל המדה על יתר ארוך הוא : בהן
חייה לאורך איטיות תמונות של ארוכה רה

 אולם יעיד. תסריטאי שכל כמו ממנו, צאת
 סוג פותח הסרט בהמשך :פתרון נמצא כאן

 האיד תחת שוכבת אלן נתוחים. של חדש
 מצליח בעלה ושלמה. בריאה ויוצאת מל

 התחתן שהג׳יגולו פי על שאף אותה לשכנע
וב בלב אותה אוהב הוא עתה הרי אתה,
סוף. נפש.

 (שזה ריינהארדט גוטפריד הבמאי, בידי
מ לכן קודם היה הוא ;הראשון סרטו לו

 טוב, מבוגר, תסריט ידי על נעזר שלא פיק),
 דמות מסוימת, במידה להבליט, אלא עלה לא

או־ המגלמת מאגואייר, דורותי אלן. :אחת

לאושר״) (״הזמנה מאגואייר דורותי ג׳ונסון, וואן
מיליונר של לבתו —

 האנגלית העלמה של .)1820—1910( הארוכים
ל החליטה הוריה, את שהפתיעה האצילה

רחמניה. לאחות היות
 לה נתנו ניגל) (אנה פלורנס של הוריה
 אותה הכינו אנגלית, צעירה ההולמת השכלה
 הנוחיות, על ויתרה פלורנס הנשואים. לקראת
 את להקדיש החליטה נשואים, על ויתרה

 הימים, באותם אשר בחולים, לטפול חייה
ב היו מאד, מפגר היה הרפואה כשמקצוע

 לטפול. זקוקים אמת '..
 אזר- לחולים בעזרה הסתפקה לא פלורנס ^
ן  לד־ קרים, מלחמת בפרוץ החליטה חיים׳1|

ג או *  לסבל קרבנות שהיו החזית, לפצועי ?
א, ר ו נ טפול. בל ללא ^

 לאשר נחפזה לא הבריטית הבירוקרטיה
 מאתה ונדרשו העלמה, של תכניותיה את

 בחזית הן בלונדון, הן גדולים, מאמצים
ש ולארגן דרישותיה את להשיג כדי קרים,

לחיילים. אנושי אשפוז רות
ישי נייטינגייל העלמה היתד, ימיה בסוף

ש במהפכה הרבים, שירותיה חולה. שה
צב רופאים של המחשבה בהלך הכניסה

 החיים מן לחלק היו כאחד, ואזרחיים איים
ונש כמעט עצמה היא אבל היומיומיים,

 את לה העניק המעוות, את תקן המלך כחה.
ביותר. הגבוה האזרחי הכבוד אות

:מופלא שלוב היתר, נייטינגייל פלורנס
 וכשרון אחד מצד והקרבה אידיאליות של

 השני. הצד מן הרגיל מגדר יוצא ארגוני
 משני קטנים טפחים רק מגלה ניגל אנה

 מת- היא אצילי, הוא משחקה האלה, הצדדים
 בכל נערצת לאשר, והערצה ראש בכובד יחסת

ל מצליחה אינה כך משום אבל העולם,
 אנושית. הדמות את עשות

י" ־י׳ •.*'1*?

■ י״י■ לאושר״ ״הזמנה
 דמעות להוזיל הזמנה היא לאושר הזמנה

הג של דרכה על מעמיד הסרט כי הרבה,
תי בורה  הרבה מכשולים מאגואייר) (דורו

לב. שברון והרבה
 היא מיליונר. של האומללה בתו היא אלן
 ג׳ונ־ (וואן פירס דן צעיר למהנדס נשואה

ל מתחיל שהסרט עד מאושרת, והיא סון)
 חולד, אלן כי מתברר ברצינות. הסתובב
למ מצליח אינו שהמדע אנושית במחלה

 על הסרט, סוף לפני לא מרפא, לה צוא
פנים. כל

 אינה ואלן אושר, פירושה הבורות אולם
רומאן) (רות מוד אולם מצבה. את יודעת

 דן את הרוצה קנאית נערה ,ידידתוי,־כביכול ,
 בצרוף המרה, האמת את לה מגלה לעצמה, ־

 שוחד דן : פחות עוד נעימה אחרת, תגלית
 מתוך — לה שינשא אלן של אביה ידי על

רחמים.
ל קל שלא ביותר, רציני סבך זהו

 את מהווה רב, משחקי בכח זאת עושה תה,
לר שנקלע טוב סרט לחובב האחד הפיצוי

לאושר. הזמנה את אות

בקצרה
ו ו ו באש עולה רומא י ם י ד א ו ו ק

 מבחינת הרבה המוניים. אימים מחזות עוד
 רוברט קאר, דבורה איכות. פחות הכמות,
יוסטינוב. פטר טיילור,

ל ג ר מ . ה י מ ו א ל נ י ב  הופ בוב ה
ל: בתפקיד פו  ב)שחקן בינלאומי מרגל א) כ

 הדי למדי. מבדח אותו. המכפיל במד,־זעירה
למר.

 (מאת גדול סרט י. ש מ ח ה י ר נ ה
היס מחזה על מושתת אוליבייה) לורנם
שיקספיר). (מאת גדול טורי

י ש נ . א ע ד ר פ צ מ קומונת פלוגת ה
ופ האמריקאי הצבא של מימית) (תת יוחדת

 וויד־ ריצ׳ארד העולם. מלחמת בעת עולותיה
מארק.

ה מ ל . ת ן ד ר ו ׳ כל ותובע נשיאה ג
מש רצח. במעשה וגם בזו זה מסתבכים לי

 וונדל סטאנוויק, ברבארה של משובח חק
קורי.

י פ י נ . ג ר ת כ מל טרום מהתלה ה
 סא־ בידי ומשוחקת מבוימת כתובה, חמתית,

גיטרי. שה

14 . ת ו ע  ניו־יורק. בלב מתיחות ש
 השחקים מגורד לקפוץ המנסה האיש האם

 בייזהארט■ ריצ׳ארד ? לא או להתאבד יצליח
דגלאם. פול

ה ר ה ק . ז ד א ד י נ י ר ט ה סרטה ב
 מעלי חזרה מאז הייוורט ריטה של ראשון

 פורד, גלן אצלו. להשאר שיכלה מוכיח חאן.
סטנדרדית. ועלילה ריקודים

ר ה ו ז . ב ש מ ש ע בעל סרטזמר, ה
 מאיו, ווירג׳יניה הרגיל. מן מוצלחת לילה
מורגאן. דנים
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