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41115 טלפון ,325 הירקון רחוב תל־אביב:
50 ירושלים שדרות יפו:

2537 טלפון ,17 העצמאות רחוב חיפה:
23339 טלפון ,7 המלכה שלוסציון רח׳ ירושלים:

3061 טלפון ,49 העצמאות רחוב באר־שבע;
951771 טלפון ,209 הרצל רחוב רחובות:
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השבוע: לבקר היכן

 קומדיה העונות) (תיאטרון ארלקינו @
ובני דל־ארטה הקומדיה בסגנון מפולפלת

 בעלים שלושה על אלוני, ניסים של סוחו
 שעה רעהו, אשת את איש החומדים זקנים,

 יוסי אחרים. על־ידי נקטפות שנשותיהם
אמנות). מדור (ראה חזקיהו. אבנר בנאי,
רד 41 ר ו  עינבל) מחול, (תיאטרון ב

 של אהבתה על וציורית פיוטית באלאדה
 חיננית בכוריאוגרפיה צעיר, לדייג יתומה

 בתוספת קלוש, ובימוי לוי־תנאי שרה של
 מלכת־שבא הלהקה: של ישנים קטעים שני

אמנות). סדור (ראה ומדבר.
 ה מועדון ,13 (תיאטרון שין־שין ©

שמ של המשותפת תכניתם תל־אביב) מפתח,
 ימער־ פזמונים אופיר. ושייקה ישראלי עון

 פנטומימה. וקטעי כונים
(ה דבר לא על רבה מהומה ©

 שקספי־ קומדיה תל־אביב) הקאמרי, תיאטרון
 שטקל, ליאונרד של בביומו קלושה רית

 של הבימתית אישיותם את לשנות המצליח
 ניסן ידיו, יוסף מרון, חנה הקאמרי. ותיקי
יתיר.
ם לה אירמה $  תל־אביב) (הבימה, דו

 יצאנית של אהבתה על מוסיקאלית קומדיה
 פרובינציאלי ביצוע עני. לסטודנט פאריסאית

 נוני וגאולה אמן שרה עם מרנין, אך
בר־שביט. ושלמה איינשטין אריק (חליפות),

(הבימה, שלו והאמת אדם כל $>
 פית־ לואיג׳י של איטלקי ראשומון תל־אביב)

 שונות. נקודות־מבט מארבע אחד סיפור דלו;
 יחסיותה על מוסר־השכל עם קלה, קומדיה

 של מצויין ומישחק שוטף בימוי האמת. של
טל. ועדה בוכמן נחום רובינא, חנה

 בלשית קומדיה (אהל) האידיוטית •
 המסתבכת פאריסאית עוזרת־בית על קלילה,

ובחקירה ברצח באהבה,
 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
יביא.

 שני תל־אביב) (חן, הזמיר מות •
 של באישיותו האנושי את מגלים זאטוטים
 הגזענות נגד לוחם שאביהם שעה מטורף,

 לפי ללב, ונוגע מרשים סרט באלאבאמה.
 גרגורי לי. הארפר של האוטוביוגראפי ספרה

קולנוע). מדור (ראה פק.
ה תל־אביב) (אופיר, רומא זהב •
 ה־ המשטר בתקופת רומא יהודי של אפוס

 יהודי את המאיר איטלקי בסרט פאשיסטי,
 מדור (ראה וחיובי. אוהד באור איטליה

קולנוע).
 חן, תל־אביב; (הוד, אלמראת ©

 שר־ בני של נסיונו חיפה) אורה, ירושלים;
 למוטב לחזור הגדול״, מ״השטח פושע מן,

 סרט־ התל־אביבית. החברה בחיי ולהיקלט
 עשוי מוסינזון, יגאל של מחזהו לפי פשע
 מיש־ ונשמה. סגנון חסר אך מקצועי בידע

 יתיר ניסן אלמגור, גילה של מעולה חק
ארנון. (״פופיק״) ומרדכי

 (ארטון־דוד, הכפתורים מלחמת •
 וממינה עליזה צרפתית קומדיה תל־אביב)

 צרפתית בעיירה זאטוטים כנופיות שתי על
לנוער. מומלץ קטנה.
ואלאנם בליברטי שירה האיש •

 פורד ג׳ון של מערבון תל-אביב) (אלנבי,
זק גיבורים בעזרת ובהומור במתח עשוי
סטיוארט. ג׳ימס זיין, ג׳ון נים.
 תל-אביב) (ירון, הטובה האדמה •

 שלפני סין על בוק פרל של הקלאסי ספרה
 פאול עם פחות לא קלאסי סרט המהפכה.

ריינר. ולואיזה מוני
 תל־אביב, (צפון, בפקינג יום 55 ©

 על קולוסאלי מערבון ירושלים) אורגיל,
 המאה, בראשית בסין הבוקסרים מרד רקע

 האינדיאנים מקום את הסינים ממלאים בו
 את המערב מדינות של הדיפלומטי והסגל
 ומשחק מרהיבה תפאורה השריפים. תפקיד
ה את בקלות הגונב ניבן דוד של מרשים

וה ההמונים קרבות הכוכבים, משפע הצגה
היסטוריה.
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