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אחת
 גאון יהורם של שמעריציו המתנות בין

 מיובשים, פרחים למצוא אפשר לו, שולחים
 הכווייה כי התברר • ומסטיקים. סוכריות

 תאונה בעקבות ראיין, כארי סבל ממנה
 באולפן שלו פירסומת סירטון צילומי בעת

 כפי נוראה כך כל היתד, לא — בגרמניה
 הצליחו בארי של הפירסום סוכני שחשבנו.

תצ להפיץ דאגו לפירסומת, יפה אותה לנצל
 חבושות כשפניו בארי, של מזעזעים לומים

 כמעט הכוויות כי התברר השבוע לחלוטין.
 צלקות הותירו שלא

 בארי, של פניו על
ש הבודדות ואת

 מכסה הוא נותרו
 מגדל שהוא בזקן,
 תקליטם • עתה.

ה של הנגן מאריך
 אולי, הוא, פרברים
ה הלועזי התקליט
 זמרים של ראשון

 שהוקלט ישראליים
לתק (פרט בארץ
 כל ביידיש). ליטים

ש האחרים הזמרים
ז בשפות הקליטו

 בימים • בחו״ל. ההקלטות את ערכו רות,
ה של העברית גירסתה לשוק יוצאת אלה

ל בלאדה לפיזמון מישל, היהודיה זמרת
 עם יחד בארץ כזכור, ביקרה, מישל יהונתן.

ב הפיזמון את הקליטה ואז כריסטוף,
 הארץ, של האמנותית המבקרת • עברית.

 פיזמונים, בענייני מומחית להיות המתיימרת
 קליף של משפחתו ששם אפילו יודעת לא

שכת כפי ריצ׳ארדס, ולא ריצ׳ארד, הוא
 תצא השלושרים להקת • שעבר. בשבוע בה

 תוכנית במיסגרת הופעות, לסיבוב בקרוב
 בכפיפה יופיע זו בתוכנית כמוה. היתד, שלא
 ו־ איינשטיין אריק גאון, יהורם אחת,

ה הפיזמונאים רשימת אל !• השלושרים.
 הישראלית, הטלביזיה כתב הצטרף ישראליים

 הוא זכאי דן המלחין עם יחד רכיב. דן
 ששלושה חדשים. פיזמונים של שורה כתב
 יש • רכט. קובי השבוע מקליט מהם
ש הישראלית, בעיתונות טור־פיזמונים בעל

 בשם ורינגו ג׳ון ג׳ורג׳, לפול, קורא עדיין
 נשוי,״ שהוא חבל ״כמה • חיפושיות־הקצב.

ב הופעה לאחר האריס, אגיטה אמרה
 • דיסטל. סאיטה של הטלביזיה תוכנית

 של מקומו ממלא כנראה יהיה דוד רון
ה הפנים מלהקת שפרש מאריוט, סטיכ
ל עומד סארסטדט פיטר • קטנות.

 אטקה. אגיטה הדנית, ידידתו את שאת
 _ בגיר־ להופיע הצעה דחה גיב מורים •
ש משום שיער, המחזמר של המוסרטת סה

 מסויים, בקטע להופיע, ממנו דורש התפקיד
ערום.
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