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האמנים של הימצאותם פשר את לקהל והסביר

 .פועלים שיביאו רוצים הייתם לא אתם ״גס במקום. הישראלים
 ״מי :והוסיף אמר שביתה,״ שישברו כדי. למשל, מיוגוסלביה,

קם. לא אחד אף ד שיקום כאן, אותנו רוצה שלא

 שתים־עש־ הסתיים. הסופי מיץ ךי
 מתחילה ועתה נבחרו, המועמדות רה 1 י

תח במיסגרת המפוארים הנשפים סידרת
 התקיים הראשון הנשף מלכת־המים. רות

 שאול המלך במלון שעברה, השבת במוצאי
הים־התיכון. נסיכת נבחרה שבו באשקלון,

ב פורסם שעליה האמנותית, התוכנית
 קהל־הצו־ בפני להציג נועדה מודעות,

תוכ הכותרת גולת ישראליים, אמנים פים
 הפלאטרס, ■להקת של הופעה להיות ננה

 השישי ביום אך מארצות־הברית. שהגיעה
 ומירי רפי הנשף, למארגני הסתבר שעבר

 פאר, מני הישראליים שהאמנים זכרוני,
להו מסרבים מקסטה ולהקת גילעדי מוטי
 שברו ״הם הפלאטרס. עם בצוותא פיע
ב להופיע כשהסכימו שלנו, השביתה את

אנח לכן טובה, שעה הטלוויזיה תוכנית
 המנחה הסביר איתם,״ להופיע מסרבים נו

).52—50 עמודים (ראה פאר מני
 האמנים אירגון בישיבת הועלה הנושא

הו גורליצקי אילי אמ״י. — הישראליים
יו ״מחר :הנשף ולמארגני לאמנים דיע

 הפלאטרס. או הישראליים האמנים או פיעו
עליהם!״ או עלינו או לוותר חייבים אתם
 היתה חייבת וההחלטה זמן, היה לא

 על תוותרו ״אם :קבעו האמנים ליפול.
יש אמנים בכמה אתכם נפצה הפלאטרס,

נוספים.״ ראליים
טופול. חיים השחקן אמר בעיות,״ ״אין
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ברלינסקי. ושלי ברזילי דורית ברקן, זיוה בן־שושן, סילביה נחום, דגנית

מנצח מני
שלחך
40

ויצוו

מאול אמנותית תוכנית של במהלכה הנשף, ומארגני האמנים על
טופול, חיים גורליצקי, אילי זכרוני, מירי :מימין תרת.

למצלמה). הגב (עם אופיר ושייקח. צפיר טוביה

 בעצמי אני משלנו. אמנים לכם ״נביא
 ה־ מדוע לקהל ואסביר לאשקלון אסע

מופיעים.״ לא פלאטרס
 ״אנחנו

רגילות״ לא
 התאספו בערב, שבע כשעה שכת, ך

 של החנייה במיגרש אמנים כמאה
ב באו רובם בתל־אביב, התרבות היכל

 שעשו בשעה שלהם. הפרטיות מכוניות
המוע במקום שהו כבר לאשקלון, דרכם
 התרגשות אחוזות כולן הצעירות, מדות
 לא אנחנו שלנו. הראשון הנשף ״זה רבה.

 כך,״ כל רב קהל בפני להופיע רגילות
צרור. ירדנה המועמדת אמרה

 איפור — האחרונות ההכנות תום עם '
 בזו המועמדות, עלו — •אחרון וסירוק

שלו של קהל לעיני הבמה, על זו, אחר
אשקלון. תושבי רובם איש, אלפים שת

 בגדי־ים עם המועמדות עלו בתחילה
 וימרוד סנדלי נעלו הם גוטקס. של וחוף

 שמלות עם עלו אחר־כך מרנו. ונעלי
 שמלות־ עם ולבסוף ניבה, של וערב בוקר
 ליוו הבנות את אסבר. י סלון של כלה

 הכוללים אווה. בבגדי הלבושים דוגמנים
 ב־ וכלה בבגדי־ים החל שלמות, מערכות

ה הוגש הקלעים מאחרי חליפות־ערב,
 מצב את שהעלה קולדה, פינה משקה
 באוטובוס הביות נסעו לאשקלון הרוח.
שזכ נומי־תור, חברת של ומרווח ממוזג

כל מצטיין״. ״תיירו בתואר השנה תה

חוזינו! הים נסיבת

אחדאד

- ״ הגואציות שלוש
ברלינסק שלי הנסיכה במרכז: וסגניווזיה. כון


