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הנוסטדגיה גול 3טרמ
 הפסיד הרוח עולב

 הבידור עולב אך מדעגים,
בכוכבת-זמר זכה

 להקה הם טובה, לא"סתמ^להקה "הם"
 ישעיהו העיתונאי הגדיר כך מאד,״ טובה

 אהרון, שלומית את בן־פורת (״שייקר!״)
 רוט־ וצבי(״קיקי״) מנדלמן עמי דור, יובל

 חביבי, עובר הכל המופע משתתפי שטיין,
 אלה בארבעה בחר מדוע בכך והסביר
הטל של-מגזין הראשונה בתוכנית להופיע

להנחות. עומד הוא אותו הלילה, וויזיה
 של תוצר היא הזו העליזה הרביעייה

 בין ברנזון אמנון המפיק שעשה שידוך
 ב־ אהרון שלומית לבין הגברים שלושת

הנוס גל על טרמפ שתפסה תוכנית־בידור
כולו. העולם את כעת השוטף טלגיה

המור בערב, ומחיאות־פף. צעקות
 שנות־ של וישראליים לועזיים משירים כב

 את להביא הארבעה מצליחים החמישים,
 הרוקדרול אלילי את ידע לא אשר הדור

 מישמע- על מגיב הוא שבו למצב דווקא,
היסטריות. בצעקות אוזניו
אר־ עברו כזה למצב שהגיעו עד אך

חביבי* עובר הפל
אוניברסיטה במקום

 את בדרכו־שלו, אחד כל הצעירים, בעת
 כ< של מנת־חלקו שהיא דרך־הייסורים

ההכרה. אל בדרך צעיר אמן
 בלהקת־התות־ נפגשו ועמי קיקי יובל,

והמל המעבד עליהם אמר אז וכבר תנים,
 המוסיקלי מנהלה שהוא שרים, אלדד חין
רצי חבר׳ה ״שלושה הם כי התוכנית, של

השתח כאשר רחוק.״ יגיעו שעוד ניים
 דרך השלושה עברו מהלהקה ררו

 הבטחות, אינסוף שהבטיחו אמרגנים אינסוף
 של שיבוצם היה שקיימו המכסימום אך

ב או-כמקהלת־רקע כלהקת־ליווי השלושה
למיניהם. פסטיבלים

 עד״כדי-כך, התייאשו ועמי יובל קיקי,
לי לטובת המוסיקה את לנטוש שהחליטו

 אמנון ואילמלא האוניברסיטאיים. מודיהם
 שלפני־האחרון, ברגע אליהם שפנה במזון

 הסוציולוגים, שורות אל מתווספים אולי היו
 עולם- אבל נוספים, וכלכלנים פסיכולוגים

שהוג קולית שלישייה מפסיד היה הבידור
 של ״התשובה מביני-עניין: על-ידי דרה
.״1965 של גשר־הירקון ללהקת 1975

ב אהרון, שלומית חדשה. כוכבת
 להקת כוכבת היתה הגבריים, לרעיה ניגוד

 לי יש בשיר והתפרסמה פיקוד־המרכז,
 נחטפה שחרורה לאחר חרוב. בסיירת אהוב

 מחברות להצגת בימות תיאטרון על-ידי
החשק.
 חביבי עובר הכל של הבכורה הצגת כתום

 היא כי עליה שאמרו אנשי־מיקצוע היו
עופרים. אסתר של ברמתה זמרת
 עובר בהכל : בטוח אחד דבר כך, או כך

חדשה. כוכבת־זמר נולדה חביבי

 אהרון, שלומית דור, יובל :מימין *
מנדלמן. עמי רוטשטיין, קיקי
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ת ש ק ש 1966 ק
 לנוצוא ונסה דימיונו את הפעל

 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר

 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,'

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

ת ש ק ש 1964 ק

 שבאו קשקשת, בוגרי של כנס •
 להם אין כי ראשיהם, על סדינים עם

לדרייב־אין. לנסוע מכוניות
 נתיב־הל״ה, קיבוץ פנשושה, אילה

האלה ד.נ.
בבית־חתינוקות. סימולטני פיפי •

יהישלום, שאול
פתח־תיקווה ,7 אורלנסקי רח׳

 הולכת קיסינג׳ר תיווכי מיזרקת •
 בישראל כישלונותיו בעיקבות ופוחתת,

ובווייאט־נאם.
ביומן, גיל

חיפה א׳,7 הגליל רח׳
 אחרי אלנבי קולנוע של הדלת •

חינם. ההקרנה
 ,11 הר־ציון רח׳ גזית, הלל

ראשון־לציון
 מאושרת. קרחת

 ,35 בן־גוריון שד׳ לוי/ עמדי
תל־אביב

 אין בדרייב השבוע
 7.30 בשעה

 המשפחה לכל הסרט
הג׳וגגל״ מלך ״טרזן,

9.45 בשעה
דילון נטלי בארדו, בריג׳יט

השמלות״ ״דודך
0 0 0 (9ר0 (0 0 0 0 00 00

ת ו נ ו ט י ס ב
הריון שמלות •
סי • הריון מכנ
ת • קו הריון טוני
ת • הריון חליפו

ן ה ל כ ד ו מ
 ,4 בנימין נחלת רה׳ הל-אביב,

 החצר דדך ב׳, קורה
 בערב 7 עד פתוה
)2-4 בשעות (סגור

ת״ד ,50344 טי*. סוכן: ע״י להי*נוה

31 1966 הזה העולם


