
 ל־ רק ולא שלנו החברים כל את
לאור סיני אמר ערב־הפתיחה,״

חיו.
לק הוגשו חמים ותירסים פונץ׳

המוע את שמילאו המוזמנים, הל
מקום. אפם עד דון

 את המחלקת לב, עדנה הזמרת
 וישראל, ארצות־הברית בין זמנה
מו ולא צעיר בחור בחברת באה
בפני אותו להציג סירבה היא כר.

נו אמרה כספי,״ מתי את לשמוע
ה של היפהפיה אשתו גפן, רית

גפן. יהונתן משורר
אח אמנים הזמין אמנם, אריק,

ה על 'לעלות במקום שהיו רים
 לא מהם איש אך ולשיר, במה
 הופעות, היו לא כאשר זאת. עשה

הנוכ כל של תקליטיהם הושמעו
 התגודדו נחת של ובאווירה חים■

ושוחחו. בקבוצות האמנים

 מתי של אשתו כספי, דורין
 עם האמנים כל את הזמינה כספי,

 ומתי שהיא להצגת״הילדים ילדיהם
בה. מופיעים
 עסוקות ישי וגליה אלאל קורין
 הקרובה נסיעתן לקראת בהכנות

הופעות. למסע לארצות־הברית
ב העסוקה חן, שולה הזמרת

ב־ בטלוויזיה־הליסידית אלה ימים

דבר כל עם רוק
שלו האמרגנית בתמונה לידו אקשטיין. גרי הישראלי

 פרוע כך כל להיות ימשיך הוא ״אם ירדני. טמירה
 כחיוך. אמרה לילה,״ למועדוני אותו לקחת אפסיק

הרוק. קצב לו שחסר התלונן לעומת־זאת, גרי

 לו שקוראים רק אמרה ידידיה,
 החבר הוא אם גילתה ולא ז׳אקו
 מה־ שנפרדה אחרי שלה, החדש
 ״אין ברנד. דיויד האמריקאי בדרן

 בעוד נוסעת אני לחברים, זמן לי
לכולם. סיפרה לאמריקה,״ יומיים

 רע הוא ההופעות בשוק ״המצב
שאפ טוב לכן אלה, בימים מאוד

 הזמרת אמרה ביחד,״ לשמוח שר
אלאל. קורין

מ פעם אף מתעייפת ״אינני

 להקת את שעזבה עטרי, גלי
 עובדת שהיא סיפרה ודבש, חלב

חדש. תקליט על
 במיקרה שרק אמר פיק צביקה

 אחר ערב בכל הערב, פנוי הוא
הארץ. ברחבי הופעות לו יש

 לכולם הודיע ישראלי אלי השדר
במסי לבלות מרבה לא כבר שהוא

רו שאני ״החלטתי הבוהמה. בות
 לא ואני בתיה לכן שקט, קצת צה

אמר. הרבה,״ יוצאים

 את לפגוש שמחה זה, זהו תוכנית
רב. זמן ראתה שלא הזמרות כל

 האוב- את הפגינה גל יקי ^
 עימה שהביאה הנוצצים דולים 1

 להקליט כדי נסעה לשם מגרמניה,
חדשים. שירים כמה
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 מזכיר במקום, התפאורה מן חלק שהואתלייה חבל
 דייוויד הזמר מאחורי נמצא הוא כפרי. אסם

 לתינוקת ביבי״סיטר ״מצאנו רותי. היפה אשתו עם למקום שבא ברוזה,
רבות במסיבות רואים לא הזוג את רותי. אמרה לבוא,״ החלטנו אז

 ודבש חלב להקת את שעזבה מאז עטרי גלי היאעצמאית
 הפרטייו ובחייה בהקלטות, כרגע עסוקה היא

 מבשל: אני שבת ״בכל מתגוררת. היא שעימו חברה עם מאושרת היא
אמרה ממנו,״ ולטעום לבוא יכולים שלי החברים וכל ג׳חנון,

 ואריק חנוך לשלום ציפו כולם
 ולא לבוא שהבטיחו אינשטיין,

באו.
 ללא היד, באולם החום כאשר

הרח למירפסת כולם יצאו נשוא,
 ולהתענג אוויר קצת לשאוף בה
הים. מראה על

 במועדון, לרקוד מקום היה לא
 התעקשו האמנים מן רבים ולכן

 בעלי מפי שירים ועוד עוד לשמוע
המקום.
 השנה לזמר שנבחר סיני, אריק
 ב־ להצליח לאחרונה רק והתחיל

 השירים על סיפר שלו, קאריירה
 האמריקאית הזמרת למענו שכתבה

 להדביק מנסים ״כולם איאן. ג׳ניס
 בינינו היה לא בכלל אך רומן, לנו

בארץ, אותה פגשתי רומנטי. קשר

 והסכימו שר, אותי שמעה היא
 ש האמנתי לא חומר. לי לכתוב

 כעבד אך בהבטחתה, תעמוד היא
 5 לי שלחה היא חודשים שישה

 והציע שכתבה, חדשים שירים
 אנ כעת מהם. כמה לבחור לי

 הס שלה,״ שירים שני על עובד
ביר.

 מועדון־ליל: לפתוח הרעיון על
 כ על ושוחח מזמן כבר סיני חשב

 האחרו ביום רק כספי. מתי עם
 להיכג מתי הסכים הפתיחה לפני

 עצ על מעיד שהוא למרות לעסק,
 ״ז עסקים. איש איננו שהוא מו

 ה׳ בכל אופיע י שבו מקום יהיה
הסביר. לי,״ שתהיה דמנות

 הו הלילה של הקטנות בשעות
 לארי והבטיחה החבורה, פזרה

בהזדמנות. לקפוץ ולמתי


