
 יפיק מי בויולה, יאחז מי בקשת־המור, ימשון מאלה מי
7 הפסנתר ליד ישב ומי צילו, צלילי

גבורים ת1מ
לצו אכזרי מות — משמאל ; אופרה גבירי שמות — מימין
 מותה את למצוא וגבורה גבור לכל לעזור עליך רותיו.

. . ן ו כ נ ה
 דזדמונה

 בטרפלי מזע
 לנסקי

 טוסקה
 סליקה
 ויו־לטה
 שניה אנדרה
לקמה

 הארסי. המנקנילה עץ
 גליוטינה

 שחפת
 חניקה

 רעל
חרקירי
 מראש־מבצר קפיצה

דו־קרב.

פרקים ראשי ש
: אלה ביאוגרפייס בפרטים בחרנו מחברים אילו מחיי

 המשודר, החידון אמני שני ידי על הזה״ ״העודם קוראי בשביל במיוחד שנעיד זה חידון
 הצלילים בשטח ידיעותיך את לבחון לך יאפשד שער) שמעוני(ראה ויצחק שמוקלד אלון

 ידיעות את בו לבחון ונשפים, במסיבות הכרתי במשחק נם זה כחידון להשתמש ת-בל ומחבריהם.
 המובא החידון כפתרון עיין שנתת, התשובות אמיתות את לוודא ברצונך יש אם חבריך.
זה. בנליון !4 כעמוד

U המחבר? מי
א.

 של לשמו מצטרפות התשובות של הראשונות האותיות
הקומפוזיטור

, ------------------------------------------------------------------------------ן
 כלי־מיתר לתזמורת גם או מיתרים לחמישית יצירה
 ברפרטואר המפורסמות מן המבוקש. המחבר מאת

זה. בהרכב
2.-----------------

מת. בה העיר
3. ---------------------

 מנסה שלו האופרות אחת שגבור תמימה כפר בת
לפתותה.

4. ---------------------
להשלימה. בידו עלה לא האחרונה. יצירתו

 קיסר שם על הקרויות שלו האחרונות האופרות אחת
רומאי.

ב.

6,-------------------------------------------------
הקומפו על ביאיגדפי סרט במרכז העומד מחול שם

המבוקש. זיטור

שב1 מוסיקה ש 11ח
: אלה במספרים• קושר אתה מוסיקליות יצירות אילו ©Oo 3 א.

1001 ז. 4 כ.
1812 ח. 51/2 ג.
1922 ט. 11 ד.
10.000 י. 231 ה.

בחדשות צלילים ש
 המובאות בכותרות נתנים מוסיקליים מאורעות או יצירות אילו
בזה.
המנו אשתו החזרת את תובע מפורסם זמר א.

החיים. לעולם חה
 שכוחות שעה בוינה מת נודע קומפוזיטור כ.

לעיר. פולשים נפוליאון

כאן. יש מחול כאן. יש כוון כאן. יש פרח

 שעון של צלצולו — תרצה אם
עטו. פרי הפולקות אחת — תרצה אם

------------------------------- .3 I
הנודעות. מיצירותיו אחת גבורת

בבית־ חבוש שבעלה שעה מסכות לנשף הולכת היא

 וארוכים. רבים לילות המקיפה משלו יצירה

מחבוריו. למאות המשותף

בלבד. נשיקה באמצעות נסיכה מעורר נסיך ג.
 ואמה־החורגת אביה את הורגת בורדן ליזי ד.

גרזן. במפת
 לחידון. משתתפים מזמינה סינית נסיכה ה.
רצח־אכיו. כנקמת אמו הורג כן י.

וכלים מנצחים על ש
 בצוע דמיין ויותר. אחד בכלי שולטים המנצחים מן רבים

 ופסנתר) צ׳ילו, ויולה, (כנור מוצרט של מינור בסול הרביעיה
: המנצחים בבצוע
קיטימם. מילטון ג. וולטר. ברונו א.
פרוידנטל. היינץ ד. ברבירולי. ג׳ון ב.

א.
 בן־רופא

 רפואה לומד
 בפריז הקונסרבטוריון

 פרס־רימא
 אירית שחקנית

מבקר
תורת־התזמור.

ב.
 שיכר מבשלת

 פסנתרן ילד
 שודיה — ייטבורג
 סימפוניות פואמות
 הנשיקה
 חרשות
שגעון.

מוסיקליים מספרים ש
 הפרקים מספר את הכפל בנבל. הדוושות מספר את ציין

 מזורקה, של בקצבה ה!־ מספ־ את הוסף (כמקובל). בסימפוניה
 הרביעיה בבצוע המשתתפים הגברים במספר התוצאה את חלק

 לפסנתר הסונטות מספר את הוסף ורדי. של בריגולטו הידועה
 את הוסף ברהמס. של נשיו מספר את החסר בטהובן. שכתב
 החסר היידן. מאת הקונצרטנטית בסימפוניה הסולו כלי מספר

 התוצאה ואת ורדי. שחבר כלי־המיתר רביעיות מספר את
 מנגני לתשעה הדרוש התוים מערכות במספר חלק כלה

סימפונית. בתזמורת כנור־ראשון
 שוברט. פרנץ שכתב הסמפוניות מספר היא המתקבלת התוצאה
? הפעולות כל אחרי העקבת

מהם״ ״מי ש
אותה. ציין הנכונה. היא שלש מתוך אחת אפשרות

נולד. בה בעיר מת דוניצטי) מסיני, (בליני, א.

באורגן. נגן ברליוז) רגר, (רוול, ב.
מקל. בלי מנצח ביצם) טוסקניני, (סטוקובסקי, ג.
אופרה. חבר לא שוברט) ליסט, (ברליוז, ד.
הרוסית. בחמישי!־, חבר אינו בורודין) בלקירב, (גלזונוב, ה.
 והופיע בישראל בקר גבי) טיטו רופו, טיטו בירלינג, (יוסי ו.

בקונצרטים. בה

הטבע לדרך מחוץ ₪
: ביצירות חלות הטבע לדרך שמחוץ תופעות אילו

(דיקא) קוסם של שוליה א.
(אופנבאך) הופמן ספורי ב.

(וגני) וולקירה ג.
(ובר) החפשי הקלע ד.

(הומפ-דינק) וגרטל הנזל ה.
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צ׳ימרוזה. של ואופרה
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השושנה״. ״ריח : בשם הבלט
( “Spectre  de la R ose”).


