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בחסות:

משתתפים 50•
 עולם אלופי סולנים •

אולימפיים ואלופים
ססגוניות תלבושות 800 •

נגנים סו •תזמורת
 נדירה •חוויה

מרהיבה •חגיגה

בתכנית

בגרמניה חופשה
אהבה סיפור

רוסית מחרוזת
הליצנים
 החרבות״ מחול
 הוליווד״ ״ימי

החיות״ עולם
 האכזר״ ״הים

 הנאוה ״גבירתי
הגג״ על ׳כנר
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בישראל כמותם נראו ש?\רם ביופיים מרהיבים לוהטים מיקצבים
מלאכותי קרח ועל ביותר ואד5מ כאוהל יתרץימו המופעים
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30.5.81—6.6.81 :בלבד ימים לשבוע חיים ר,דית איצטדיון ״רידינג״ כמגרש
אבן־גבירול) פינת (דיזנגוף

״קלעים״ משרד :למוסדות :כרטיסים
11.4.81—25.4.81 :מפסח בחופשת  העצמאות יום מערב

21.5.81ל־ ועד 6.5.81
״קופת ראשית הפצה :כרטיסים  אבן ״הדרן״, ראשית הפצה :כרטיסים

ובמשרד 02־234061 טל. ,8 שמאי רח׳למוסדות .248787 טל. ,30 גבירול אבן ובמש 662244 טל. 21 הרצל חיפה״,
טל. ,38 יפו רח׳ ״כהנא־בנאים״, בנהריה ״נובה־גרבר״. גרבר, : רדים בעיר. המשרדים וביתר ,248844 —

ה־ במועצה שמש: בכית •224008 :בכרמיאל .920330 טל. דוד, שרותי — חולון, בת־ים, ר״ג, יפו, :ובערים
המקומית. במועצה פ״ת. הרצליה,

 ועד 19.3.81 פורים) (בחג האזרחי המרכז ברחבת בכאר־שבע
 נתיבות אופקים, ערד בדימונה, רסקו. פסג׳ וב״מרקור״, 057־79836

 ימים 3ל־ בית־המשפט), (ע״י נפתי במרכז כאשקלון המקומיות.
 במו־ גת בקרית ״יונה״. במשרד באשדוד .22080 טל׳ הדר), (פסג׳

 ״לוטוס״, משרד :כרטיסים .1.4—4.4.81 : כלבד ימים 4ל־ רחובות,
 ימים 3ל־ המרכזית, התחנה שלמול ברחבה בחדרה הפועלים.

 טבריה—צמח ב״מכבסה״. חנה פרדס המקומית. במועצה וזכרון
 ,067־51421 טל׳ הירדן, עמק האזורית במועצה :כרטיסים .29.4.81

 השחר אילת עפולה. ידיעון — בעפולה .065־88220 טל׳ הקהילתי,
 טל׳ שחר), (דוד התרבות אולם קופת השחר, באילת — למוסדות

 מקומית. מועצה — במטולה גרינבוים. חנות — כצפת .067־41159
ומשרד 053־30335 טל׳ ״מופע״, משרד :כרטיסים .8.6.81—11.6.81

 טלפון אוניקו, פסג׳ ״פרגוד״, ראשית הפצה :כרטיסים .22.3.81
 במועצות — ושדרות מרחבים רמון, במצפה במתנ״סים. —

 חן פרסום במשרד באשקלון :כרטיסים .28.3.81—30.3.81 :בלבד
 ״מכבי״ במגרש כרחובות במזנון. קסטינה ובצומת הפועלים עצת
 במועצות — לציון וראשון יבנה ציונה, בנס .054־57200 טל׳

 בבנימינה הוף. קולנוע קופת כרטיסים: .6.4.81—8.4.81 בלבד:
 —27.4.81 :בלבד ימים 3ל־ בנדל״, ״בית הספורט אולם ברחבת
 במרכז — שאן בבית .067־22542 טל׳ הצפון״, ״בידור — בטבריה
 :כרטיסים .2.5.81—4.5.81 :בלבד ימים 3ל־ השחר אילת בקיבוץ

 ,067־40106 טל׳ ״8 ״מידע במשרד — שמוכח בקרית .067־37592
 :בלבד ימים 4ל־ יונתן ביד,״ס — בנימין שד׳ ברחבת נתניה
הפועלים. במועצת אור־עקיבא, !גיסן. — כ״ס סיגנל.


