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 מונטגומרי ומחשבה. ריכוז מחייב אך
יורק. סוזאן קליפס,

חיפה) גחן, וליזה דוד ^ *
 ב־ אהבה מחפשים וסכיזופרניה פאראנואיד

 אושרם ואת אותה מוצאים בית־משונעים,
 רגיל. בלתי סרס השני. בזרועות האחד
מעולה. משחק

 שני ירושלים) <חן, הזמיר מות
 של באישיותו האנושי את מגלים זאטוטים
 הגזענות נגד לוחם שאביהם שעה מטורף,

 של האוטוביוגראפי ספרה לפי באלאבאמה.
פק. גריגורי לי. הארפר

ביותר החשוכים האנשים *
ה טורי מאחורי אל הצצה חיפה) עצנזון

אלי של והעלובים הפרטיים חייהם רכילות.
 מצוין דרמתי בתיאור החברתי המעמד לי

 ריצ׳ארד טייל,ר ליז ראטיגן. טראנס של
ברטון.

 תל- (בן־יהודה, לה־דום אירמה *
 את הפך ויילדר בילי חיפה) מאי, אביב;

 המותאמת שנונה לקומדיה הרגשני המחזמר
 מקלין שירלי — גיבוריה שני של למשחקם
 וג׳ק והפיוטית התמימה הפאריזאית כיצאנית

 עד בה המתאהב השלומיאל כשוטר למון
ויושרו. תומתו לאבדן

חיפה) (תמר, בפקינג יום 55
 הבוקסרים מרד רקע על קולוסאלי מערבון

 הסינים ממלאים בו המאה, בראשית בסין
 של הדיפלומטי והסגל האינדיאנים מקום את

תפ השריפים. תפקיד את המערב מדינות
 ניבן דויד של מרשים ומשחק מרהיבה אורה
 הכוכבים, משפע ההצגה, את בקלות הגונב

וההיסטוריה. ההמונים קרבות
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 שתוכנן פטיפון רדיו
 חובבי עבור במיוחד
מוסיקה.

 מראה הנאה חפיק
 מוסיקה מתקריטי

וקלה. קלסיח
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אטלינגר פרסום

̂ג  42 תל־אביב) ,220 (גלריה ארטא .
 וזרים, ישראליים אמנים של גראפיות יצירות

ב האמנות שוחרי איגוד על־ידי המוצגים
 הגראפית האמנות את לקדם במטרה ישראל,
 בשטח מעולות יצירות של תדפיסים ולהפיץ

זה.
 תל־אביב, (מוזיאע בק שמואל ^

 ורישומים, גואש שמן, ציורי בית־דיזנגוף)
 מבורך, ישראלי צייר של יצירה שנות 4 פרי

ברומא. היושב
 (מוזיאון אסקיטוסית אמנות *

 אמנותאסקי־ תערוכת בית־דיזנגוף) תל־אביב,
 המוזיאון על־ידי שהושאלה קנדית, מוטית

בקנדה. הלאומי
ה אנ ץ מ ״ תירוש, ז׳אן (גלריה ב

 של מיצירותיו רטרוספקטיבית תערוכה יפו)
למותו. שנה במלאות הדגול היהודי הצייר

תל־ ישראל, (גלריה אמלש פסלי
ב לפולחן שנועדו פסלים תערוכת אביב)
שנה. 2500 לפני פרס צפון

^ נ  יפו) (עומאר־כיאם, ירקוני יפה ^
 נום־ ביצוע חדשה. באדרת הוותיקה הזמרת
להי בצד המדינה ראשית שירי של סאלגי

 בהופעה חדישים, במיקצבים לועזיים טים
 זימרתית אישיות פיתחה יפה כי המוכיחה
מעניינת.

תל־אביב) (צברה, קלכרט אדי
 כשב־ ,לישראל שב הבריטי החצוצרה אמן

 מלבבת הופעה חדשות. נעימות חצוצרתו
עמוק. קול בעלת ספרדיה, זמרת בהשתתפות

ה (מועדון כוכבים לילה לילה
 על חוזר ישראלי שמעון תל־אביב) מפתח,

 מיכאלי רבקה חול, של יום סתם פיזמוני
ב אופיר שייקר, ישראליות, זמרות מחקה

 צור (״בומבה״) כשיוסף חדשים, קטעים שני
אחת. לחבילה כולם את קושר

חמי יפו) סאן, (אריס אמיגוס 5
 של כפול במספר השולטים מנגנים, שה

היוונית. האוטנטית לאווירה מסייעים כלים,

 תל-אביב) (אהל־שס, ינסן ריקה *
 של ופנטומימה קטעי־משחק פזמונים, תכנית
ההולנדית. הטלביזיה כוכבת

ולאו לעין קונצרט התרנגולים
צעי זמר להקת ידי על וזמר תנועה של זן

 המדינה. מהווי לחלק כבר הפכו ששיריה רה
פולני. נעמי של מקורית ישראלית יצירה
ה (מועדון כגרוש היסטוריה *

 מועדון־התיאטרון להקת תל־אביב) תיאטרון,
 משחזרת התל־אביבי, בסניף מופיעה החיפאי
עקום. בראי מההיסטוריה ידועות דמויות
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יום בלימודי
 ואדריכלי בניין סרטוט
פגים זעיצזב ריהוט
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