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מתרגש״. נורא ״אני ומילמל אורחיו, בין הסתובב הערב כל גדול.

 של שבבעלותם אסם, על רד כבד
כ כספי. ומתי סיני אריק

 לברר במקום הצטופפו איש אלף
תק צאת על סיני אריק הזמר את

 שהוא מי כל כבד. צל החדש ליטו
 היה׳ התיקשורת בתחום משהו

סיני אריק את לברך כדי גם שם,

 הפירות משפע ליהנות כדי וגם
ב שהוגש הקר הפונץ׳ ומן

• מקום • > איש ליטאני, דני •
 הראה סי־בי־אס, התקליטים חברת
 השולחן את רבה בגאווה לכולם
ביני ג׳, רשת אנשי ישבו סביבו

לי לאה הוותיקה הקריינית הם

 ציפי פן־שח, גילעד אור,
אל סלומון צ׳רלי מייזלר,  ויג
 יש כלל בדרך כי וסיפר פוטון,
 הוראה מירושלים ג׳ דשת לאנשי

 הקסטל, את לעבור שלא מפורשת
 הכלל, מן יוצא באופן הפעם, אבל

• לאסם הגיעון ! •  חנן השחקן •
ש מהצלמות ביקש גולדבלט

לק שיוכל כדי אותו, יפתיעו לא
ש מהאבטיח, מסוגנן״ ״ביס חת

• רב... בתיאבון אכל אותו ) • ! •  ו
הת סוערות מחיאות־כפיים לקצב

 אוסקר פרסי חלוקת מעין נהלה
 עטיפת של ממוסגר צילום באסם.

במת ניתן סיני אריק של תקליטו
 להופעת משהו שתרם מי לכל נה

 אפי לבמה כשנקרא התקליט.
התק עטיפת את שצילם גנור,

 יור־ סדלו הציע הופיע, ולא ליט,
 אבי של שאמו התקליט, מפיק מן,

ה את הצילום. את בשמו תקבל
 הצליח לא הצילומים חלוקת טכס

 לנהל התרגשותו, ברוב אריק
הצ משהו, להגיד כשהתבקש לבדו

מת נורא ״אני לומר: רק ליח
 למתי לקרוא הולך אני בייש,

• כספי" ׳ • ו •  סיפר כספי מתי ׳
 דויד ולמלחין ותם״ ״הולך שהוא

 לדעת ורצה שנבהל קריכושה,
ו הולך הוא כי מתי הסביר למה,

 ידועה, האחת — סיבות משתי תם
• עדיין הוא השנייה ועל ; • • ה מ  ת
 אריק, של חבריו האמנים, כל בין

 גולד־ ק׳ז היו לברכו, שהגיעו
 ואופי אכדמוכ אדי פרג,
 יהודית קליק. להקת חברי פפר,
 האישי אמרגנה עם באה רפיץ

 ידידה גם שהוא גילעד, קכ5י?
 בנות גפן, אייל השחקן הקבוע.

תיס להקת וחברי סקסטה להקת
 חברי אורחיהם, עם שבאו לם,

מלונ המפורסמים השמות להקת
 תלמה התקליטים מפיקת גם דון.

שביעי בחודש הנמצאת אלייגון

 אר של שותפו שהוא כספי, מתי הזמר אוכל אדום י|!י!|ת1 ך ^
י > עצמו על לקח כספי ה״אסם״. במועדון סיני י

ומנוס ותיק כאמן בכישרון, זאת ועשה המארח תפקיד

 עם יחד לאסם הגיעה להריונה
 הסבה שעשה רוז, יורם בעלה,

 הו־ ופתח מארכיטקטורה מקצועית
מהתק נהנו אלה כל צאת־ספרים•

 ונד ברקע, שהתנגן סיני, של ליט
• כספי מתי של הופעתו • • ! 

והלב המילים את כי סיפר אריק

 האמו הזמרת חיברה לשיריו נים
 כשהיתה איאן. ג׳ניס קאית
 והבטיו איתו התיידדה ארץ,

 לב: שיוכל שירים לו לשלוח
 הגי אכן הרבה להפתעתו בארץ.
 כ! הפכו מהם וחלק אלה שירים

ללהיטים.

ש גפן, אייל גדרן השחקן זולל בפיתה
 פיו. אל האוכל שהגיע עד עצבני חיה 111 #111 ן

לחגוג. החל שבע, ואף נפשו כאוות שאכל לאחר

 אלייגון, תלמה התקליטים מפיקת טועמת י 111111
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אמרה. היא לעובר, יזיק לא חפונץ׳ הענקי. הסיר חורי
 דו המלחין אוכל גדול שחור מאשכולענבים

 באירוע להופיע מרבה שאינו קריבושה,
המיקצועיי חובבי־המוסיקה בין להסתובב נהנה חברתיים,
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