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 הבירה מלכת בחירת 6.6 ,ד יום
 היופי מלבות של אפנה לתצוגת

העולמיות.
 הילדים למוסדות קודש ההכנסות כל
 ליברליות. נשים ארגון של

 ״קרן״ :באר־־שבע
 5 של אופנה תצוגת 8.6 ו' יום

 ישראל יפהפיות ומצעד העולם מלכות
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 הילדים למוסדות קודש ההכנסות בל
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.הצמר״ בבגדי ״עש .  עקרת כל .
 למעשה זו. מאפשרות חוששת בית

 סרי־ דברי : פשוטה כה הבגדים אכסנת
 הרך בקצף לרחוץ יש צמר ובגדי גד,

 להרחיק כדי שמפי, טקסטיל של והעדין
וכתמים. אבק

 והיבשים הנקיים הצמר דברי את
 כל ובין בארון או במזוודה מניחים
 זד, טפול ע״י נפטלין. לפזר יש שכבה

 טוב במצב הצמר דברי כל נשמרים
רבות. שנים אחרי גם כחדשים ונראים
 ואור־ צמר שמיכות נוספת: עצה עוד
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 הפיליפ־־ המחול (להקת באיאניהאן 1
מור הזוג בני בהמשכים• רומן הוא נית)

 וקבוצה אחד מצד הישראלי מהקהל כבים
 מצד פיליפיניים וצעירים צעירות 40 של

 לא שנתיים, לפני לראשונה כשנפגשו מלי.
 זאת אבל משנהו. על דבר אחד צד ידע

 שנוצר הקשר ראשון. ממבט אהבה היתד.
 הצופיב לבין הפיליפיניים המחוללים בין

 להתיחסות מעבר הרבה היה הישראליים
 תשואות כאלה״ בהופעות הנוצרת הרגילה

מקום, בכל הלהקה התקבלה בהן ההתלהבות
מוש־ מחול הופעת על תודה רק לא בטאו
 שהיא האסתטיות ההוויות מבחינת למת

 שנוצר נפשי קשר על גם אלא מעניקה,
כך. כדי תוך

 הפי- הסמודנסים להקת משחזרה עתה,
 צוות עם אך תכנית באותה ארצה ליסיניים
 עוזה. בכל הישנה האהבה התלקחה מורחב,

 במחר המתבטא הלהקה, של החיצוני יופיה
הססנו־ ובתלבושותיהם יפי־התואר לליה
העלו בשובבות הניכר המיוחד מזגה ניות,
 ההגשה פשטות ההבעה, עומק עם יחד מים
 כל — המלוטשת המקצועית הטכניקה עם

האוהבים. את מחדש הסעירו אלד,
 מסויימת מבחינה מוצדקת. בגידה

 נשוי הישראלי הקהל שכן אסורה. אהבה זו
 אם אולם הישראליים. העם לרקודי רשמית

בהע ולאהוב בקלות כד, לבגוד מוכן הוא
עמוקה. משמעות לכך יש הזרה, את רצה
 רקדנים שאינם הפיליפיניים, הרקדנים כי

 רק הופעותיהם עבור ומקבלים מקצועיים
 סוג אותו את מפגינים כים, ודמי אש״ל

 חסר שכה מושרש לאומי פולקלור של
כמד, כר, כגראה המקומי ושהקהל בישראל,

אליו.
 על נמנים שבניה האיים, 7000 למדינת

ופיג־ אינדונזים (מאלאיים, גזעים שלושה
 שפות בחמש מדברים דתות, ושש מיים)

(הטאגאלוג) הרשמית כשלשפתם ראשיות•
 ביצירת בעיות היו שונים, דיאלקטים כמאה

 לישראל. מאשר פחות לא לאומי פולקלור
 הפתרון את למצוא ניסו לא זאת למרות
 מחולות או מקוריים רועים רקודי ביצירת
מלאכותיים. דייגים
 שנשארו ההשפעות כל את השאירו הם
לעצ שזכו עד הכובשים חילופי עם בעמם
 יחד ישראל. מדינת לפני שנתיים מאות׳

משמי הם מובהקות ספרדיות נעימות עם
מוס או סלאבי אופי בעלי ניגונים גם עים
 להתחכם מנסים אמם הם בריקודים למי.

 שההשפעות אלא וטאנגו. וולט גם ורוקדים
נט־ ובלחן, בקצב במזג, בתנועה, הזרות
 והופכות זה עם של המיוחד באופי מעות

אחר. למשהו
 של ההדרן שבקטעי פלא זה אין כן על

הפילי הלהקה מגישה כאשר הופעותיה,
 עבריים שירים של קצרה מחרוזת פינית
ו עליכם שלום הבאנו נגילה, הבה כמו:
ותרבותי, שקט פשוט, בביצוע דודי, קול

 שלא חדשים, כשיריים הקהל אותם מקבל
מעולם. אותם שמע

רדי!
ל קו ל ה ק ה
לשו הבית, עקרת לידידתנו סוב ״בוקר

 בבית־ד,חולים. ולקרותו הנהג נפשנו מר
 מעבירים בוקר בוקר לכולכם!״ טוב בוקר
 המקלט מחוג את ישראליים אזרחים אלפי
 בשעה יומיים, כל ישראל. קול של הקל לגל

 גלים על ונשמע חוזר דקות, ושלוש שמונה
 ד,נשיי הקול והמלטף, המתנגן הקול אלה

 רבקה של קולה בישראל, ביותר הפופולארי
מיכאלי.
וה הנמוכה הצעירה סיימה שעה אותה

שלי שעד, האינטימי הקול שמאחורי עדינה
 הכנת של ומיונם, תקליטים בחירת של מה

 אותה אילתורים. וקטעי פירסומת סיסמות
 שיי היונדיומית ההתמודדות מתחילה שעה

 — הקריינים כל של הגדול האוייב עם
 תמיד להיות מוכרח ״אתה המיקרופון.

ב חריף ״האתגר רבקה, מסבירה מחודד,״
 ומיידית. פחות לא חריפה והביקורת יותר

 כל במשך הרמה על לשמור מוכרחים
הזמן.״

ה ההתמודדות משפחתית. מסורת
 המיקרופון עם מיכאלי רבקה של ראשונה
 ״הייתי ו׳. בכיתה היתד, כשרבקל׳ה אירעה

 כולנו ״והלכנו סיפרה, הכתה,״ בנבחרת
הראשונה השאלה חי. לחידון לאולפן יחד
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