
 פותחת איך לראות אתי ף*
 אמר נוסף״, קיוסק הבוהמה

 לפארק־היר־ שבא השחקנים אחד
 הזמרים שפת־האגם. אל הון,

 פתחו סיני ואריק כפפי מתי
 לזה בנוסף מועדון־לילה, עוד

האסס. כבר, להם שיש
בעו ל״ג בערב נערכה הפתיחה

 ללכת כזה בערב רגילה אני מר.
 לאיזו ללכת או מדורות, לראות
הח המדורות על טובה. חתונה
מ אחד ואף הפעם, לוותר לטתי
 לכן ערב, באותו התחתן לא ידידי

לפארק־הירקון. בנחת לי נסעתי
מ שהפסדתי לרגע חשבתי אם

גדו הפתעה לי חיכתה הרי דורות,
 מרובע מטר כל על בפארק. לה

 מסביב אנשים של חבורה ישבה
 הביאו אנשים וחגגה. למדורה

 אוכל, של טונות אוהלים, איתם
 הם צלולים. וגרונות קולני רדיו

 וצרחו צעקו רק חלילה, שרו לא
למדורות. מסביב וחגגו

ב שעה, חצי של נסיעה לאחר
ש לאגם הגעתי חצץ, מלאה דרך
 את פגשתי כאן פארק״הירקון. ליד
 שכמוני אחת, במכה הבוהמה כל

 מתי וחתונות. מדורות על ויתרה
רין, אשתו, ליד ישב כספי  דו
שו סיני, אריק את חיפשתי ואני
 בחצרים, הופעה יש ״לאריק תפו.
 ההד אחרי מיד לטוס אמור והוא
 מתי לי הסביר לכאן,״ ישר פעה

הערב. בתחילת

 שבח התוכנית היתה זוספורט בט
 רחלי קריינית שימשה

הבמה. לטובת הטלוויזיה את עזבה היא אך יים,
מפאריס ישר

האחרים. מן יותר צועי

 בוקר יורם חפנטומימאים זוג באו
 מיק- ריקוד שהפגינו גלמו, ורותי

קצר. זמן בפאריט שהו הם
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היסטוריה. למדה שם מארצות-הברית, לכן קודם יום חזרה

מרטיווורגס, הספרדי, הרקדן החליטדי לא
 הוא הופעות• לסיבוב לארץ שהגיע

 רקד הוא הדיסקו לצלילי הבית. ליד החדש, המועדון לפתיחת
במקום. מצא אשר ישראליות נערות עם פלמנקו ריקוד
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 אחרי עזבתי העליזה המסיבה את
 חזר לא עוד ואריק בלילה, אחת

הבו אנשי אך שלו. ההופעה מן
כמ מלא * בהרכב התייצבו המה
 רבינוביץ נירה הזמרות עט.

 ממסע שחזרו לי סיפרו חן ושולה
 יורם הפנטומימאי בבלגיה. קצרצר
 בפאריס קצרצר ממסע חזר בוקר

 בקרית פנטומימאים של ומפסטיבל
 הביא אלדר אבי המפיק שמונה.

 יעקוב״ טדי יפהפיה, נערה עימו
 אם■ יואל ,שדרי־ד,טלוויזיה פון.

 ישר חזרו נוברניק, ורמי תרץ
הליברלית. במיפלגה ההצבעה מן

צמו ג׳ינס במיכנסי ממן, קיטי הדוגמנית רקדהד רק
 רבה מומחיות הפגינה קיטי טריקו. ובחולצת דים

 דקת״הגיזרה הדוגמנית ריקוד. אף על ויתרה ולא בריקודי״דיסקו,
רוקדת. היא בערבים אך היום, במשך רבות בתצוגות־אופנה מופיעה


