
 אלבר- חווה הזמרת של בחברתה עציוני, מרים הגוף, כבדתהאמרגנית
 של המרשימה הופעתה בתום מייצגת, היא אותה שטיין

סוערות. בתשואות הלילה במועדון שנפח הרב הקהל על״ידי שהתקבלה חווה
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שו מבן־זוגה, לרגע נפרדה לא שלה, האקזוטי אה

בפעולה חווה
בתוכנית האחרונים בחודשים

 ספק ללא היתה הערב מסמר
 שהופיעה אלברשטיין, חווה הזמרת

הת תיאטרון, באולמי שלה היחיד

 הו לפני מאוד רגשה
 כשהקהל, הצלחה

מי שרפרפים, ועל
הגנר אמי הצגת שלהכוכב

 בלט עמתי, גבי לית,
רוחו. במצב המועדון של החגיגית בפתיחה

 וההמולה הרעש כמים. זרם וויסקי ן•*
נש האוזלן קריאות לשמים. נישאו ! 1

 ימי פגישות את והזכירו עבר מכל מעו
 מיוחד מיפגש זה היה ואכן, הפלמ״ח.

התל־אביבית. הבוהימה ותיקי כל של —
 מר של המחודשת הפתיחה המאורע:
 — העתיקה ביפו כייאם, עומר עדוךהלילה

 לפני שנפתח הראשון, העברי המועדון
 פתחו ביפו. הגדול השטח באיזור שנים 13

 והצייר ברלינסקי זאב השחקן אז אותו
 על־שם למקום בחרו שם צפריר. שלמה

 שחי הפרסי המשורר־אסטרונום־פילוסוף
באה ודגל הספירה לפני הראשונה במאה

ופילוסופיה. יין בה,
המ הצדיק הראשונות בשנותיו ואכן,

ספ כקאבארט שימש הוא שמו. את קום
 לאניני- ובידור מוסיקה בלוויית רותי.
 התל־אביבית הבוהימה למועדון הפך טעם,

מתחילים. אמנים של נסיונית ולבמה
 ברלינסקי החכירו שנים, שבע כעבור

ול למשחק והתמסרו המועדון את וצפריר
 ל- הפך אופיו, את שינה המועדון ציור.

לתיירים. מיסחרי מקום־בילוי
את המקוריים הבעלים לקחו השבוע

טה ובלי חיוורים רועדים, הגיעו כשהעוברים... בכיס... נוו

- נ״אם שסו
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שאף התל-אביבית הבוהימה אנשי בלטו האורחים בין המחודש. הלילה 1
חברה. ואנשי דוגמניות צבא, אנשי שירה, בקטעי ספונטנית הופיעו |
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 למשפחת נצר עם שהתחתנה (משמאל) וייס רינההדוגמניות מלכת
יעקובסון, משפחת מרחובות, העשירה הפרדסנים

 אמדורסקי בני הזמר נראים משמאל בתמונה ישראל. של הדוגמניות מלכת בזמנו היתח
בספרד. ארוכח משחייה מכבר לא שחזר ליפשיץ אורי והצייר מסיגר הנהנה


