
לנגראורנה

ישראלפסטיבל

עודשלטעם

-חרדיםוהפגנותבועריםצמיגיםלמשנהו,אחותענוגותשיטבין
מ"העולםהרחקאחרת.אווירההבירהנשמהחסדשלשבועותלשלושה

לפסטיבלהשנההגיעוהאחרוןהרגעשלביטוליםוללאנגדנו"כולו
חסויותשלנדיבמימוןבהעדרמדינות.מארבע-עשרהולהקותאמנים
הפסטיבלנפתחוכךהמקורית.הישראליתוליצירהליוצרהפתחהורחב
ירושלים,תיאטרוןברחבתהפניקס""לידתורטיגולהקתשלמרהיבבמיצג

זוהרים.ענקזיקוקידמוייפלסטיקפרחישלבזריםבחגיגיותשקושטה
אנההארגנטינאיתהכוריאוגרפיתשללהקתהפתחההמחולמופעיאת

לריקודלרובמקושרטנגואם"טנגוקינסיס".במופעסטקלמןמדיה
בעיקרהסוחפת,והקצביותהדייקנותהנדירהשהווירטואוזיותהרי"עממי",

ריקודלרמתהמחולאתהעלתה-קלאסימרקעשבאוהרקדניותשל
ואילולהבהכאשבקלילותריחפהרוכלםנורההמובילההסולניתאמנותי.

הנלווההמקובלהפאתוסתחתושלווה.כובדהקריןקלביירהפורוזוגהבן
מלאותוריאציותרצףבאהמחול'אתהמאפיינתוהארוטיותהקלאסילטנגו
במחולהסתייםהמופעחינני.בעידוןרקדופיאצולהולצליליהומור'
קובני.ממנותיפוףמוסיקתרקעעלורענןפראיבמקצב
וויי'שןהכוריאורגףערךהמודרניתוסיןקמבודיהלטיבט,קסוםמסע

ובעיקריופישלאטיתצמיחה-וזרימהרכותשכולהפנטסיהעםשהגיע
צ'יטאיואימוןמודעותפרישהיאגופם,עלהרקדניםשלמהממתשליטה

קרובעדהתנועהאתבמכווןמאטוויישןטיבטי'מזמוררקע.עלממושך
בכךהתנועה.שלפנימיתזרימהעלזמניתבוושומרמשקלשיווילארנון
מוקרנתבהמשךהגבוהים.טיבטבמקדשיחמצןהעדרשלהאווירהמומחשת
באטיות,קמבודי.מקדששלעתיקותהחובקמפותלעץגזעשלענקתמונת
משתרגיםהרקדניםטאוורנר'ג'וןשלמלאכים"של"דמעותלצלילי

 •הטבעילהמשכווהופכיםהגזעמתוךסיבוביותבתנועות
מוסיקהלצליליוהרועשת.המתועשתבסיןנחתםהפיוטיהצמיחהמסע
כמגנטיםשנפגשיםלזוגותומתפזריםכגושהרקדניםנעיםלאנגויורידשל

הנראיםאיבריםצומחיםמתוכםמנוגדים.כוחותשלקוטביתבמשיכה

עתיק.סתריםככתב

הבריטי-בנגלדשיהרקדןשלהשורשיםמסעחיתההמחולמופעיפסגת

 .ההודיהריקודצמחשמהןהמסורותלחיקהאן'אקראםהפרסיםעטור
שלו.הסולושםהוא-רוחניתאמתשלאינטואיטיביתהבנה- "סי~;נ~"
ונגניםשירהשלחיובליוויוטבעות,אצעדותפעמונים,כשלרגליו
מערבי'וצ'לויפאניטייקותוףמסורתיים,הודייםכליםעלוירטואוזים

לביןמרהיבמחולבאטיותהרוקדותידיוביןמרתקשיחדוהאןניהל
ה~א~אק.ריקודאתמסחררתבמהירותהמתופפותרגליוכפות

אתלקשורשנדרהנסיכהעלהמהבראטהמתוךהאגדההועלתהבהמשך
לביןסונהאטהיושיוהרקדניתהטייקותוףאמניתביןהדואטלע.דעיניה

באווירמכהבמקל'מגששתהיאבוטהבפיזיותמרתק.היההאןאקראם

הפעםשחפים.כמולאטידיושטובפתיחהזוגה.בבןשתפגעודומה
העוצמהלהימלט.דרכןהמחפשותלכודות,כציפוריםבסערהידיורקדו

תיפוףבשירה,החיהליוויעםהתנועהשורשיחקרסודשלההיולית
כבשו-תנועותיהםביןהמיזוגשלוההרמוניהונגינה,פראייםמקצבים

והעין.הלבאת

נוסחהבנייהשלהמכוונתהדידקטיתובאטיותהרועמתבעוצמתומתיש

המתאריפנימושג-ב"קףקףצף" "קי~"להקתחברישלהמיצגהיה "ןן:'
השתקפויותיהםותנועתם,המיםלחימה.באומנויותאחוריתבנטייהעמידה

המרהיבההסיומתלמרותהמיצג.מושאהיואחריםחומריםעםושילובם
שהדליקוכחולהאשעםצלחות-האגםעלששטולוטוספרחישל

לספוגהתוףעורשלהיכולתבסףהתחשבלאהמופע-המשתתפים
עצבים.מורטירעשים

ג'ונסטיבילשלמהמופע

בילהעלהלמחולאמריקאיתבהיסטוריה"שיעור"ביןומנוכרקרמיזוג

הדרוםאחוזותנוסחהלניסטיתכותרתבעליעמודיםרקעעלג'ונס,טי
הבמהעלהאזרחים.ומלחמתלינקולןאברהםבכתוביותתוארושחרבו'
לדמיוןמקוםכלנותרלאהטקסט.אתשדקלמו/צווחווזמרתקרייןעמדו

לשוואניסוהרקדניםבהיסטוריה.קולנישיעורשקיבלהצופהשלהחופשי

וקרירה.מרוחקתבווירטואוזיותהרועמתבמוסיקהלהתחרות

האצבעותתיאטרוןהגיעה"צדק",ארצותשלהנחושהמעוצמתןהרחק
צעיריםשחקניםארבעהלמראהלהאמיןהיהקשהמטיביליסי.הרענן

רקדוהחןעלמותמרהיב,"קנקן"מחולבאצבעותיהםלרקודהמצליחים
שהתגוששוה"סמוראים"שניואילוחרוזיםרקומיםבבגדיםצ'רלסטון

ותחתוניתבשערהורדהיהטנגושרקדהל"גברת"צחוק.גליעוררוביניהם

כרמןואילועורבמגפירקדג'קסוןמייקלאפילומלמלה.בסרטיעשירה
ארבעיםשלרקלאמחשבתמלאכתכאןחיתהבמניפה.חירותהעללחמה
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1 
שלבעיקראלאזו'אתזוואהבוחיבקודחפודקרושלחמו'האצבעות

במבחרהאצבעותאתלהרקידשהצליחהדמיון'עתירהתלבושותמעצב
בכובעיעלאלוהמריאוה"קוזקים"קיפצווכךוסניקרס.מגפייםמלמלות,
"הורה"רקדושחוריםבאבנטיםחסידיםארבעהואילושלהםהפרווה
"כרמן"שלהמחולחושניות,"נטפו"הטנגורקדניותבגילה"."הבהלצלילי

שלהיומרנותואילורכהבעדינותגםאךמאיימיםבצלליםמלאהיה
הסתייםמסורתי "ט~פ_;~"בהאצבעות.בריקודהשתקפהג'קסוןמייקל
הקהלמצהלותלקולהאצבעות 40כלחלקנטלובוהסוערהקנקןמחול

מלאתבהילולהרגעכלעלשהתענג

"~קסטךבו~~~ה"! •ההומור

הגיעפל;ז""פמיליהמסכותתיאטרון
המבודדהמלוןפרדיסו","מלוןעםהפעם

כללקשישה,גבירהבנוקשותשמנהלת

ממושקף"גיק"-הבןביןעדן"."גןאינו

הרומנטיקןשהואמשובצתבאפודה

וברוחסוערבמזגשניחנהלבתשבחבורה,
ומגפייםבוהקאדוםעורבמעילקרב

מתנהל-מסחרריםעקביםעלאדומים

ללאבתיאטרוןהירושה.עלמרקרב

באמצעותבהקרמתנהלזהמילים
נחושוכךהפרטים:עלצדכלהתעקשות

האורחיםוספרהפעמוןאת~ר wלהוא
מתעקשתבסערההמגיעההיאואילוהישן

המיושניםהתחרהוילונותאתלהחליף

השגרהלמעטהמתחתלוהט.אדוםבאריג
שלבהתפרצויותרקלכאורההמופרת

אפלים:חייםפרדיסובמלוןרוחשיםהבת,

מבתרהיורש,שלימינוידהואהקצב,
שצריךגופותאלאבשרנתחירקלא

שללאפהמתחתמתרחשהכללהעלים.
באורחמוצגתידהשאוזלתהמשטרה,

לכיסיהמרוקנתהמשרתתומשעשע.קומי
ואלההאורחים,שלאוצרותיהםאת

י"סיליבמטיתעואצבהטרוןאי"תהדלתותבסערתובורחים.נבהלים

אתהבןמאבדלמלוןבכניסההמסתובבות
התפתחותעםהמשפחה,עלהאבדיוקןמשקיףהמחזהבתחילתאם •אהבתו

משפחתמצליחהמיליםללאוכךוהבן.האםלתמונהמתגנביםהעלילה
במשחקויצרים,מעמדימאבקאהבה,בדידות,עלסיפורלהעבירפל;ז

ללאלקהללהשתחוותהשחקניםעלוכאשרהמופע,בתוםוירטואוזי.

הטףשחקנים!ארבעהרקבעצםהןהדמויותשעשרותהתחוורהמסכות,

אתלטאטאהזדרזוהתיאטרוןסדרניאךהמסכות,מדידתעלהתענג
גבולות.לתחוםישפלאלכלמהבמה.הילדים

הישראליהבמאייצרפל;ז'משפחתשלהעגולהאנושימההומורהרחק
עדכניתגרסהמאנגליה,"גקו"הפיזיהתיאטרוןקבוצתעםלהב,עמית

גורלואתלשנותשמחליטפקידנשחקכיצדמתארגוגולל"אדרת".
הפקידאתשיחלצוולחייםלאהבההכמיההבין •מפוארמעילברוכשו
-שהועלתההוולגריתההצגהלביןהעגומההאפרוריתמהמציאותהקטן
ולצליליצבעונייםבפנסיםמוארתאפלוליתבמהעלמאומה.היהלא

משמעות.נטולותבומבסטיותסצנותהבמאייצרצעקנית,מוסיקה

הפקי.דשללייסוריואנושינדבךכלהוסיףלא-המדוברהג'יבריש

עגנוןלאוהב",ל"מאויבשניתגילישלעיבודהאתאפיינהבוטהפיזיות

עלאותושבנהעדביתואתשהעיפההרוחעםשניהלהקרבאתמתאר
אתןיהמאפיהאירוניובחיוךבתמצותוטמוןקסמועיקרחזקים.יסודות
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ביןקרבמתנהלזיורוניתשללכוריאוגרפיהשניתשלבבימויהכתיבתו.

מגלמיםהמספרדמותאתל"ספר",מוסיקלי'מנצחדמותשהיאהרוח,
מהגלות,שבא-המבוגראחת:דמותבדיעבדשהםשחקנים,ארבעה
 .הטריוהעולההעבודה,אישהחלוץ ,בישראלשנמצאהצעירהמספר
תרבויותשתישלקיומןאתממחישהבמחזההשזורההערביתהשפה

ביניהן.העימותואתבארץ,

כובשדרמטימשחקלהגישהיטיבומיפוהערבי·יהודיהתיאטרוןחברי
הקטןהאולםשהשרההצפופההאינטימיותבסיועתנועה,תיאטרוןשל

במעגלהקהלישבשבוירושלים,בתיאטרון
למחזה,שותףהיהמשלהשחקניםסביב

ואולםהרוח.מפניבגופועליהםוגונן
עלתה-הקצרהסיפורשלחוזרתבקריאה

הלכתמרחיקתבפרשנותאיןהאםהשאלה
סיפורעלתליםתליבנייתשניתגילישל

בירושליםהעיקשתהיהודיתההתיישבות
המאורעות.תקופתרקעעל

"מקבת"היהסרקסטיהומורומלאמרתק
ואסרשלוהדרמההמוסיקהתיאטרוןבנוסח

המקוריתבפרשנותומטיביליסי.אבשינדזה

מנווליםהגיבוריםכלהידועה,לטרגדיה
אתאפילומשחיתהשלטוןוכוח.דםצמאי

זקןבעלותנשים-המכשפותמחולדבקן!
וברקיםרעמיםסופתעםהמחזהאתפותח-

האור"אתו"מכבותאותוחותמותאףוהן

נעילתו.עם
החשופה,השקספיריתהבמהמסורתפיעל

טיביליסישלהמודרניהפיזיבתיאטרוןאף
התאורה,לעין:גלוייםהאפקטיםכל

ש~פשרוהנמוכיםוהספסליםהפיגומים,
ניסיוןבהעדרזווית.בכללהופיעלשחקנים

ההתרחשותריאליסטית,אשליהליצור

יכולובשוליההבמה,עלחשופההפיזית

שלהמופלאהתרגוםעללהתענגהקהל
לאשמקבתלאחרבסיום.פרנס.דורי

מתהאשרמקבתליידיאתלהחיותמצליח
רבה.באהבההבאבעולםאיתהנפגשהואלטעמו'מדי""מוקדם

הנדירההשירהתרבותסינגרס".ה"קינגספתחוהמוסיקהמופעיאת

דורות.שלומסורתמאומצתעבודהפריהיאהקולחתושירתםשהפגינו

הזדהותהשפות,בכלברורהדיקציהבקונטרפונקט,שקופהקולותבהפרדת

מהמאהיצירותשרומגוונת,דינמיקהובעיצובהטקסט,עםמוחלטת

שלהקולורטורהסלסוליעללגלגועוקצניבחןלזמננו.ועדהשש-עשרה
באךואפילושטראוס,ירחןלצלילירקדוואגנו'שלונפיחותומוצארט

ללעוגלהםאפשרהדרייטוןפאולשליצירתוהחדה.מלשונםניצללא

הגראמי.בפרסאותםזיכואלועיבודיםמאופק.בריטיבהומורלעצמםאף

שלעממיז'אנרעםומפגשוארמונותיהונציהבסמטאותתיאטרליסיור
לאורהרמוניק"."פראםאנסמבלחבריערכוהשבע-עשרהמהמאהשירה

הרנסנסיתמהפוליפוניההדרמטיהמעבראתאמןבידציירואינטימינרות
שלעטםמפרימדריגליםבשורתהמוקדמת,ולאופרההאיטלקילכאדוק

שלהקרנבלאווירתאתמשקפתשיצירתופרנציסקנינזיר-ה"שעועית"

הנבגדתהאהובהשליגונהאתאחרים.עממייםומלחיניםהרחובשירי

לפילטרהקליירהסופרןהיטיבה-מונטוורדימאתהנימפה"שלב"קינתה

והלייטמוטיבהזמריםשלושתמפי ל~~קריאותוהליווי'במשחקה,לגלם
שלוהברקהחיףתשירתה.זדךאתהבליטובבאס,צליליםארבעהשל



השירהשלהאינטימיותוממדלכאדוקזוהרשיווהתקופהבכליגםהיבצוע
לביצוע.אותנטיותשלנופךהוסיףדולקיםנרותלאור

דודשלבניהולוהבארוקתזמורתהעלופוסל,שללהולדתו 350במלאת
וסולניעוזרבןיובלשלבניצוחוהחדשהקוליהאנסמבלמקהלת ,שמר

שרביטותחתאותרו","המלךשלוהסמי·אופרהאתטאוורנרהקונסורט
המקהלהביןמופתיאיזוןנשמרפרוטאנדורהנודעהבריטיהמנצחשל

והזרימההחיותעלשמרושלוהתוססיםהמקצביםלתזמורת,
דווקאברק.ומלאחילאותנטיהביצועאתהפכוהמדויקתוהארטיקולציה

הביצועדבינמיקה.הגווניםדקויותאתלהבליטהמנצחהשכילשרביטללא
דברצניקתיהכנרתבידישנמסך ,והומורתשוקהומלאדרמטיהיה

ההומורפכיאתשהבליטוואלסיימוןוהטנורכ"שיכורה"שהתנודדה

 ,נדירוירטואוזיבברקתוארכסונים Qלהבריטיםביןהקרבהבריטי.
והאבובניתסטיל-פרקינסקריספיאןהמופלאהחצוצרןשהעניקו

בהירה.ודביקציהפלסטיתבחיותשרההמקהלהמקלוחלין.חנההמוסיקלית
קולהדרמטי.ובכישרוןזוהרתברכותבעומק,שרהאביטליעלההסופרן
שלמקולוואילובדואטים.יפההשתלבאוריענתהסופרןשלהבהיר

הדרושים.הכהיםהגווניםנעדרוגאת'ריתומסהבריטון

מייסודוהקולותתיאטרוןאנסמבלאתאפיינוהקולותביןמופתיואיזוןזרך
הבינייםמימייצירותהעלומרתקתבתוכניתהילייר.פאולהבסזמרשל

כאשרפארת,ארורזמננובןהאסטוניהמלחיןשלומיצירתוהמוקדמים
 • NYYDמאסטוניההכליםאנסמבלהצטרףהקולותלחמישיית
עלבלטהסופרןשלקולהזרךהרנסנס.מתקופתבמזמוריםהיובמיטבם

מושלםטוהרמופתיבאיזון •הטנורושירתבמיתריםהרדוןצלילרקע
המליסמהנטולתהמיסהאתשרושיממוןמעוררתובמונוטוניותבתכלית

ותפילה.פיוטמלאהיההמופנםהעידוןפרת.ארורשל
שנחגגוההולדת""ימיעתרתבזכותעדנהחיתהרומנטיקהלחובביאף
היהביתן ,ומאןלששיוחדשעותחמששלמרתוןבמהלך .ולשרפןומאןלש

 ,טישיןילבההכנרתויינטראוב,נויההפסנתרניתשלמנגינתםלהבות
מזיוובמולבמילרביעייהגולדרמןומיסויוהצ'לןלכנטלאברהםהוויולן

בכפיפהשדרעומקשקיפות,הביעוהכובשהמרשיםהביצוע ,) 47<אופ'

ומנגנתעצמהעלמתעלההפסנתרניתבעודווירטואוזיות,עידוןעםאחת
הרביעייהחבריכיצדלחושהיהניתןמדובבת.וליריותקסוםבצליל
בפרקופרץ""סערשלההתפרצותלקראתהמתחאתבהדרגהבונים

האחרון.

בלהלסונטהטלמיכלוהפסנתרניתצוריניתאיהכנרגילומעמיקההבנה
וויםהאטיאתניגןגורטלרדניאלהמחונןהפסנתרןזאתלעומת •מינור

עלרחםללאדפקסטניסלבקיויקטורואילורבתיבמריחההסימפוניים
לתפל.עיקרביןלהבחיןמבלי ,) 16<אופ'הקרייזלריאנהבנגינתהקלידים

בבתהאלטלזמרתכמלווהשם-טובשלומישלוהליריתהמופנמתנגינתו

נגינתורועמת.כהלהיותחייבתאינהפסנתרשנגינתהוכיחהמרום,
השיריםמחזורבביצועמרוםשלמדיהקטןהקולעלפיצתהלאהמעודנת
המשורר","אהבת

אתלהביעכדימנהייםגיאהבריטוןשלהאופראיבכישרונודיהיהלא
זאתהמשורר"."אהבתהיינהשלהשיריםשבמחזורוהליריותהדקויות
שלו.הסולובקטעיבעיקרשוחט,גילשלהמרשיםהליווילמרות
בליווירובינשטייןאותרובתחרותהזוכיםחלקנטלושרפןבמרתון

קברטי.נירשלשרביטותחת ,השידוררשותהסימפוניתהתזמורת

אוםיול ) 24 (הצעירההקוריאניתהפסנתרניתפתחהמעודנתבשקיפות
וחדוותהתנופה ,) 22<אופ'פולונזוגרנוספיאנטוהאנדנטהנגינתאתסרן

התזמורתאתהובילהשבהןוהאינטליגנציההבשלותובעיקרהנעורים
השופניה"שמאלץ"אתסיפקוניגנה,שבההרגשהמייתמכלויותר

המוצארטיג'ובאני""דוןמתוךידך"לי"תניעלהווריאציותאתהמתבקש.

ובטבעיות.בזרימהניגנה

הקונצ'רטואתרבינוביץ'רומןגילהבןניגןיותרו"גברי"מלאבצליל
זרוםלהמשיךהתקשהההתרגשותמפאתאך ,) 11אופ' 1<מס'מינורבמי

כדינשימהפסקלעצמונטללאהוא .בנגינתוהמביכותהטעויותאחרי
הפראזות.שלהסיומותנמרחווכךדרכולואצהאלא ,מהורהרלנגן

הפריע ,הקונצ'רטונגינתאתסייםשבוהמרשיםהפתאומיהפרוטהלמרות

המתכתית.מנגינתושנשבהקור

זורמת,ובליריותובשקיפותומוצק,עגולבצלילשניגןבשלפסנתרן
בברקודנג.פרחןהסיניוהמלחיןהפסנתרן ,ורדיאריהשלתלמידוהיה

נארגכשהואהפסנתרעלריחף ,הכליעלבהתרפקותובעיקרובליריות
מתענג.היה ,פסנתרןבעיקרשהיה ,עצמוששרפןדומההתזמורת.לתוך

קונצרטיםארבעההתקיימוכרם,שבעיןטארגבמרכזזוטאבפסטיבל
אמניםלצדמפוליןאורחיםחלקנטלוובהם ,שרפןשלליצירתושייוחדו

ישראלים.
קהללגדושכדירקהשרלטןבנדיבתטרוויאטה""להאתלבצעהרעיון

מצהלותולקולהוואדישלהפלסטיקכיסאותעלהאפשרככלרב
המעוותתוהגרבהמסנוורתתאורהמערכתעםהאמבולנסים,האוטובוסים,

העדרעלגם ,כפיצוימוסיקאליתשלמותבעלביצועדרש-הצלילאת
 ,רגדינרומירלהנבחרהזהקונצרטנטילביצועדווקאהלבלמגינתהבימוי.
לאוחמלהרכותכלנוקשה.ובצווחנותויבראטועתירבסופראןששרה

כובשנכזבה.-העיןבזוויתלדמעההקהלשלותוחלתובשירתההיו
בקולאלפרדואתשגילם ,פייפרסקוטהטנורזאתלעומתהיהומשכנע

מוסיקלי.בכישרוןהדינמיקהגווניאתבעצבוהבעה,ובעושרוליריזוהר
והקריןעצורהיהז'רמוןהאבבתפקידפטרובולזימיוהבריטוןשלקולו

נוקשות.

מכיראינושכללתזמורתעללנצחאפשריתהבלתיבמשימהשעמדמי

ניגנהשרביטותחתשסקלר.ישיהמקהלהשלהמשובחהמנצחהיה

העלילה.לבנייתותרמהודברמטיותבלכידותהתזמורת
עםבייגלעךבזלילתומיבקורבהישרדותמיטרודשהיההקפוא,הקהל
המהםהליריות,האריותבכלבעיקרמרשרשות,ניילוןמשקיותזעתר
שהמופעעלמשמחההןבהתלהבותכפייםומחאהידועותהנעימותאת

האהובה.לאופרהגעגועיםמתוךובעיקרסוףסוףנגמר
הסקסופוניסטקומה.שיעורבעליאמניםממגווןהשנהנהנוהג'זחובבי

קטעים"סווינג"וגודשבהומורבחדווהניגנולהקתווחברילדכאנוג'ו
ובאנולשלוהזורמתהחיהולנגינתו , Art Folkהאחרוןמהאלבוםנבחרים

 •עצמובזכותמחונןמוסיקאימהםאחדשכלהחמישייה,חבריהצטרפו
סילבאנוג'ודי-רעייתואתלבמהלהזמיןהסקסופוניסטהחליטשאזאלא

ביןהאחווהאתוניפצהידועיםלשיריםושטוחסתמיביצועשהגישה-
ומאכזב.שרגתילקונצרטאיכותיתמפנינההערבהפךבאחתהווירטואוזים.

בניצוחוהקיבוציתהקאמריתהתזמורתשהגישה ,גרשוויןלהיטיבערב

הקולבעלהבריטוןזמרשרוכאשרמגדרוהקהליצא ,גוטפרידירוןשל
מתוךנבחריםקטעיםביוקאנןאליסוןוהסופרןדוארליאונרדהקטיפתי

הסולניםעםהנרגשהקהלהמהם lt ain't necessarily soאתונס","פורגי
והמקהלה.

* 
מחירבכללמקוריותהיהירהשתשוקתם"דידקטיים"מופעיםביןהמינון
לבין"זיק",להקתשלאוג'ונסטיבילשלהמופע"האדרת",דוגמת

להתפעםהפסטיבלבאיקהליכולוכך •יותרמאוזןהיההמענגים,המופעים
מבאדוקלהתענג ,חאןאקראםביבצועהמרתקהשורשיםמסעשלמהכנות

שלהמשכרתהעוצמהאחרלהיסחףהרמוניק","פראםנוסחוזוהרחי
קרקסשלהמרהיבמיופיוולהשתאותלצחוקל"מקבת",הרגוזיתהגרסה

אלהמופעיםפלוז","משפחתשלהאניןמההומורולהתפעםהאצבעות
 ·:·עוד".של"טעםוהותירולייחודיהפסטיבלאתהפכו
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