
לי רי כוכבת♦ :זחפשצ׳
בחסות

ן ו ט 1 1
הקולנוע עולם

ה הראשון: ;פרס ס  בהוליבוד. שבוע של ואירוח טי
ם עוד ת יקרי־ערן פרסי עמדו ם למו שי  ולמנח

ה *י הי צ׳רלי. של הכוכבת ת
את: זאם

 מטופחת, ומלהיבה; תוססת )35—20( נעירה
 משחק; כשרונות בעלת ומושכת; והרת

 ולשחק; לרקוד לשיר, ־?והבת
 שלך... הסגנון הוא צ׳רלי

כן: '?ם
צ׳רלי. של הכוכבת היא י?ת

בהרצליה״ המאוחדים ״האולפנים עם בשיתוף תיערך ־בחירה
 אנשי הכולל מקצועי שופטים חבר צילום. מבחני :אמצעות

 צ׳רלי כוכבת את יבחר ויופי, אופנה אנשי ותיאטרון, :;ולנוע
הסופיות. המועמדות 8 :ובין

 הוליבודית! בחוויה לזכות עשויה את — מועמדותך זציגי
 ל: תמונות וצרפי עליך לנו :תבי

.65 ציון חובבי רח׳ תל־אביב, — נ׳רלי־להיטון
.23.6.80 מועמדות לקבלת אחרון :וועד

 למועמדות: $רסים
צ׳רלי: של לכוכבת י

ה — ס  מפואר במלון ואירוח להוליבוד טי
ימים. שבוע במשך

 צ׳רלי ובישום איפור תכשירי מערכת —
ל״י. 5,000.— בשווי

 הקולנוע״. ״להיטון־עולם על שנתי מנוי —
הסופיות: המועמדות 7ל־ •

 צ׳רלי- ובישום איפור תכשירי מערכת —
כ״א. ל״י 2,500.— בשווי

 הקולנוע״. ״להיטון־עולם על שנתי מנוי —
המועמדות: לכל ^

צ׳רלי. בושם פרסי 300 יוגרלו נ־
למנחשים: פרסים

 — ריתמו״ ״פיאט מכונית הגרלת —
מיסים. ללא

צ׳רלי. בושם פרסי 500 הגרלת —
 ולהשתתף צ׳רלי של הכוכבת תהיה מי לנחש יוכל אחד כל

 המועמדות 8 של וקורותיהן תמונותיהן הפרסים. בהגרלת
 הכל־בו ובבתי בתמרוקיות בעתונות, יתפרסמו הסופיות

אוגוסט. חודש במשך
ם הראשי הפרס שי נכונה למנח

0( \ \ ^ \0 0ם1 0
ק 1050 מ״ ם ללא ,1980 ס סי  מי

מו ת ת של ביצועים משלבת יי  עם יותר גדולות מכוניו
ת של דלק צריכת ת מכוניו טנו ה. ק ממנ

לן! גם לקרות יכול זה
ת ת יכולה א  פעם בכל כוכבת להיו

 תכשירי צ׳רלי. עם הולכת שאת
 מראה לן משווים צ׳רלי של האיפור

תי, זוהר ק צ׳רלי ובושם ואופנ  מעני
שנית הרגשה לך נפלאה. חו

כוכבת! אותך לעשות לצ׳רלי תני


