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______תדריך
 לשמוע, סח לראות, מה ממליץ הזה העולם

השבוע: לבקר סיכן

המים מלכת כחירת נשף •
 בריכת־השחיה ;22.00 שישי, (יום 1363

 שפני השנה. של החברתי המאורע תל־אביב)
ה את יארחו הקטן השפן מועדון פניות
 תספק חוליו דון של תזמורתו לנשף; באים

 ב־ יופיע סאן אריס המוסיקאלי; הרקע את
 את ינחה זוהר ואורי יווניים שירים מיבחר
ב כמותו ניראה שטרם היפהפיות, מיצעד

 מלכת־המים בחירת הנשף: של שיאו ארץ.
 באמצעות עצמו, הקהל על־ידי זסגניותיה,

 משרדי בכל מקומות הזמנת הצבעה. פתקי
הבריכה. ובקופת הכרטיסים

| י! ן 11 ין ״ י

נד ורודולף פונטיין מרגוט •
ג י י וכו רסת־גן) איצמדיון (מוצאי־שבת, ד

בשר לונדון, המלכותי, הבאלט להקת כבי
ה למרות קלאסיים. באלט קטעי של שרת

 ההופעה, נערכת בהם הפרימיטיביים תנאים
 ונורייב פונטיין של הסולו קטעי שני שתים

המאמץ. את
ש • פ ש פי חי העירוני (התיאטרון ה

ה — בתל־אביב) הקאמרי באולם ; פה
 מאיקובסקי של החברתיודפוליטית סאטירה

 הקאפיטאליזם מכבלי עבדים משתחררים בה
 בהצגת הטכנולוגיה, בכבלי להשתעבד כדי

לטכנו היא אף המשתעבדת מהממת ראוה
 בתפקיד גורליצקי אילי הבמה. של לוגיה
 מצויינים בודו ויעקב מור אברהם ראשי,

משניים. בתפקידים
 קומדיה (הביסה) לה״דוס אירמה •

ל יצאנית של אהבתה אודות מוסיקאלית
 עם מרנין, אך פרובינציאלי ביצוע סטודנט.

 אריק חליפות, — נוני וגאולה אמן שרה
בר־שביט. ושלמה איינשטיין

 האינטימי) (התיאטרון והיא הוא •
 גיל עד הגן מגיל וחברה, מוסר מין, בעיות
אפ של משעשעת מערכונים בסידרת הזקן,

 ואריק שני שושיק של בביצועם קישון, רים
לביא.
(התיא הקווקאזי הקיר מעגל •
 של מרהיב ביצוע חיפה) העירוני, טרון

 אודות ברכס, ברטולט של מחזה־ההמונים
 חיים של מצויין מישחק הצדק. של יחסיותו

חריפאי. וזהרירה טופול
 בלשית קומדיה (אהל) האידיוטית •

 המסתבכת פאריזאית עוזרת־בית על קלילה
 אוניקובסקי ג׳רמיין ובחקירת ברצח באהבה,

מהנה. קומי במישחק זוהר, ואורי

כי • ״ ח ן מו מ ר הלאו הנכות (בית א
רטרוספקטי תערוכה ירושלים) בצלאל, מי

המצומ הצמרת על הנימנה אמן של בית
הבחירים. ישראל ציירי של צמת
ירו רינהף, (גלריה רעיוני אלה •

 אמנית, של קירקם נושאי על ציורים שלים)
ו צבעוניות בד בפיסות בציוריה הנעזרת
חוטים.

 הבינלאומית, (הגלריה טאךקוךלי •
 סיני צייר של ציורים תערוכת תל-אביב)
 הפיוטיים בציוריו ניכרת המערב שהשפעת

והמיסטיים.
אמני של נכחרת תערוכה •

 תל־אביב) מוזיאון דיזנגוף, (בית ישראל
 מ־ 61 תמונות מציגה ישראל אמני נבחרת
מל אחרת סיבה משום נבחרו שלא חבריד,

 לפי הראשונים ואחד שישים בין מקומם בד
מפור שמות 61 השופטים. של קנה־המידה

מעניינים. ציורים 222<־ סמים
ל (אקדמיה עתיקים נגינה כלי •

 אוסף כשבמרכזה רובין), על־שם מוסיקה
 קוטביצ־ המנצח על־ידי שנאספו כלי־הנגינה

 השאר: בין מותו. ביום ארצה שהגיעו קי,
עתי קרנות־יער פרימיטיביים, עממיים כלים
באך. מתקופת ופגומים קות

 תל־אביב) (אסתר, כריסקו הסמל •
 מרצח שונה במלחמה שבויים רצח האם

 דוגלאם. קירק מותח. פעולה סרט רגיל?
קולנוע). סדור (ראה
(ארמון־דוד, כמשפחה זר ילד •

 התנ״כי: לפסוק צרפתי אימות תל-אביב)
.ורוממתי גידלתי .בנים .  גאבין ז׳אן ׳׳ .
 בלבביות עשויה כמלודרמה כתמיד מצויין

ובהומור.
ג ידם 55 • נ קי פ  תל-אביב; (צפון, ב
 רקע על קולוסאלי מערבון ירושלים) חן,

 בו המאה, בראשית בסין הבוקסרים מרד
וה האינדיאנים מקום את הסינים ממלאים

 את המערב מדינות של הדיפלומטי סגל
 ומשחק מרהיבה תפאורה השריפים. תפקיד
 את בקלות הגונב ניבן, דוד של מרשים
 ההמונים קרבות הכוכבים, משפע ההצגה

וההיסטוריה.
ד • י ה דו ליז האה תל־אביב) (הוד, ו

מטור של בעולם תקווה של אור כקרן בה
 חולי־ נערים שני של אהבתם סיפור פים.
 י.שג־ מבדידותם להחלץ דרך המוצאים נפש,
 בלתי־ סרט תמימה. באהבת־נעורים עיונם
מעולה. מישחק רגיל,
דו • נ ה מו אנ ה תל-אביב) (גת, ק
 ועם — והמשפיל העלוב המגוחך, מוזר,
 האנושי, המין שבהתנהגות הנפלא זאת

ואותנ מבויימות אפיזודות, תריסרי בשני
 מרתק העולם. פינות בכל שצולמו טיות,

ומאלף.
ן • לו ח רי ה חו א תל-אביב) (אלנבי, ה
ל ומציץ גלגלים לכיסא המרותק נכה, צלם

פר בצירוף רצח מעשה מגלה שכניו, דירות
 מעולה, סרט־מתח חסרי־קשר. הנראים טים
 ג׳יימס היצ׳קוק, אלפרד של ישן, כי אם

______ קלי. גדיים סטיוארט,
ם • כ ס י ה נ מ ל ט נ  תל- (תל-אביב, ג׳

 ליהודי מתחפש הנוצרי פק גרגורי אביב)
 אנטישמיות קיימת אומנם אם לגלות כדי

 רציני סרט של מחדש הצגה בארצות־הברית.
בארצוודהברית. היהודית הבעייה על

ף • ל ם ח ח ע רו  (אמפיתיאטרון, ה
והמבו הצעירים לכל נוספת אפשרות חיפה)
 של העולמי הרב־מכר את לראות גרים

רשי בראש עדיין הצועד מיטשל, מארגארט
 בין מתנוון האצילי הדרום סרטי־הקופה• מת

בהש ז״ל הווארד ולסלי ז׳׳ל גייבל קלארק
 ועשוי ארוך סרט תבל״זב לי וויויאן תתפות
היטב.

תנו של מענג קונצרט התרנגולים •
 שהופעתה צעירה, זמר להקת על־ידי וזמר עה

 ול־ מקורית ישראלית ליצירה עדות היא
פולני. נעמי — יולדתה של כשרונה

 אורי יפו) החמאם, (מועדון ועין שן •
מונו פיזמונים, של יחיד בתוכנית זוהר

 סאטירה שעיקרם ואילתורים, הלצות לוגים,
 ועל במדינה המתרחש על אקטואלית פוליטית

פרס שמעון

ו • רי ס ט א ג׳  יפו) כליף, (מועדון נ
 ג׳ונ־ בריקוד גמישות נשים ושתי חסון גבר

 בתוכנית״ התפעלות, מעורר אקרובטי גל
 ג׳ראר הזמרים את גם הכוללת עשירה, רביו

 הדרום־אמרי־ הצמד את בארנט, ותד קססר
 הג׳ז רקדני ושלישיית גרומאס לוס קאי

טריו. סלקולם
ה • ל ט ס ס א מ  ה־ השפן (מועדון תו
ב מדרונדאפריקה כושית זמרת יפו) קסן,
הונ בו במועדון מסעירים, פולקלור שירי
 שפננד על־ידי ובידור שירות שיטת הגה
הפליי-בוי. מועדוני נוסח ניות
 יפז) כיאם, (עומאר עזיקרי עליזה •

 אישי קסם הרבה עם וחיננית, צעירה זמרת
ישראליים. שירים מגישה ליטוש מעט אך

 עכו, (חומות ים־־התיכון לילות •
 טריו — המעולה היוונית השלישיה עכו)
 ודקר לארי אפריקאי הדרום והזמר כרים

 היפים מן ונוף באווירה המצטיין במועדון
 מלכת- לכבוד נשף במוצאי־שבת: בארץ.
וסגניותיה. המים
 תל- (גו־הוואי, העצבני החתול •

 תחת עממי בידור שישי) בימי רק אביב;
זוהר. אורי של בניצוחו השמיים, כיפת
 תל-אביב) (צברה, מארקווט כוב •
 של מבצעו על חוזר בקשת קליעה אלוף

 יפה־ מאלאית משמשת כמטרתו טל. וילהלם
החש גם מופיעה בה קאברט בתכנית פיה

לה־רוז. פופה פנית
 צפת) (קימרון, המועדון רביעיית •

 ומועדון לשעבר התיאטרון מועדון רביעיית
תכניו מתוך פזמונים במבחר כיום, החמאם

האחרונות. תיהם
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 ביי״א• ובמה שרותרון רוקוקו, פנף, במשרדים: להשיג כרטיסים
בחיפה ״נובה״ ובמשרד

עה בחזרה סי מהנ
 ול־ לבגדיך גם לאפשר לך כדאי
הנכו ההבראה את העדינה כביסתך

 העדין שמפו״ ב״טקסטיל אמבט נה:
 :לב שימו !רגע בין הכל מנקה
 ו־ שמפו״ ״טקסטיל אריזות אספו

 לקבל תוכלו תמורתן ״סינסבוך,
מ חדיש סכו״ם נקודות, ערך לפי

 ״רדד״. תוצרת מהלידה, בלתי פלדה
מכלת. בחנויות פרטים
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 — ״ישיקה״ ביותר. פופולריים
 הידועים החרושת מבתי אחד

למצלמות. בעולם והגדולים
מצל בעלי לשורות הצטרף

 המאושרים. ״ישיקה״ מות
עשית! טוב — קנית ישיקה
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