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הסונה ה ע וש
 חתיכות, כמה פה תהיינה ״אולי

 מקרוב,״ העניין את לבדוק באתי
ברקן. יהודה השחקן־במאי אמר

 בא כשאני מתבייש נורא ״אני
 אחד,״ אף מכיר לא אני שבו למקום

גרנות. דני הזמר אמר

 ברצינות לקח הבדרן
י 11 11 - * | | הבא־ עניין את רבה /

אני עתה לעת רקדן. להיות יכול אני ״גם

 בריאו,״ פראנסואז הרקדנית בהרמת להתאמן מעדיף
 ואמרה הפוזה מן מאוד נהנתה פראנסואז אמר.
רקדן. להיות יצליח אולי מספיק, יתאמן ברקן שאם

החליט בבאלט מבין ולא צרפתית מבין שלא *
11 \1 # 1- 1 לורנס הצרפתיה הרקדנית עם בריקוד לצאת 111

אבירית. בפוזה צרפתי ורקדן בולקא עירית הזמרת :למטה דבייה.

/ ז ר

 קצת לשפשף הזדמנות לי ״יש
 הבדרן סיפר שלי,״ הצרפתית את

אופיר. שייקר,
ש לקבלת־הפנים באו האמנים

 של הבאלט ללהקת השבוע נערכה
ש פאריס, של הגדולה האופרה

הופעות. למסע ארצה הגיעה
 בסקרנות בחנו התקבצו, האמנים

 שבאו והרקדניות, הרקדנים את
 ניכר ולא בגדיהם, במיטב לבושים

 נחתו ספורות שעות לפני שרק בהם
בן־גוריון. בנמל־התעופה

לי ללכת צריכים שאנחנו ״חבל
 יש כבר בבוקר מחר מוקדם, שון
 מישל הרקדן התנצל חזרה,״ לנו

מסנייה.
 העליזים, הריקודים באמצע

נפ כריכים, וטעימת ליקר שתיית
הרק עבור לפחות המסיבה, סקה

 אמרגנם להם הודיע כאשר דנים,
היש לישון. ללכת צריכים שהם

לחגוג. נשארו עוד ראלים
 בישראל, לשהותם הראשון ביום
מפיקי על־ידי הלהקה אנשי הוזמנו

 טובה שעה בטלוויזיה התוכניות
הק אך בהן. להופיע וחצי, ושמונה

 אמני־יש־ אירגון נציגי אותם דימו
 שביתתם על להם שהודיעו ראל,
רשות־השידור. נגד

 נופיע ולא איתכם מזדהים ״אנחנו
 היהודי, אמרגנם הודיע בטלוויזיה,״

אמ״י. לנציגי דלמן, דני
 בת־דור, הישראלי הבאלט להקת

 טרחה לא לאירוע, כן גם שהוזמנה
 כדי באו ישראל אמני אך לבוא.

הצרפתיים. לרקדנים להודות
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