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פניהן. על האיפור ואת שפתותיהן על המשוח הצנע את לקלקל שלא

הישן בסיגנון
במסיבת אולמן, אתי פיה

 ג׳וקי הפנטומימאי־רקדן־בדרן מחבק
 היפה* השחקנית ידידתו, את ארקין

מעניינת. דו־מושבית כורסה על הספות,

 לו השיבה ״כן,״ פנויה?״ ״את
 ואפילו להצעות, פנויה ״אני ג׳טה.

 בבית־החולים ״כששכבתי מגונות.״
 בשעת אותי והקיפו בבאר־שבע,

 רופאים, של רב מיספר הביקור
 מיזמזו לא שאף־פעם להם אמרתי

וב בעת גברים הרבה כל־כן־ אותי
 לוקה ג׳טה הוסיפה אחת,״ עונה

ואופיי שובבה בקריצת־עין
• נית •  שבוע של בתחילתו +
 במלון ג׳אז לקונצרט הוזמנתי זה

הרא מהרגע בתל־אביב. הילטון
 לא הנוצצת שהאווירה הבנתי שון

 זה, מסוג לקונצרט מתאימה כל-כך
 במרתפים בדרד־כלל מנגנים אותו

 כנראה הבין הדבר את חשוכים.
 יעקוכו־ ירוסלב המוסיקאי גם

בארץ המוסיקאים שטובי כיץ',

 את ופינה אותו, לשמוע הגיעו
ה למלחין הערב בהמשך מקומו

 שהפליא קדפטר, יצחק מוכשר
לע הערב את והפר בגיטרה לנגן

 ובכך ג׳אז ערב במקום רוק רב
המוסיק המסיבה את הציל
 באותה הנוכחים בין ו•!•!• לית

 שלום המלחין את גיליתי מסיבה
ד,  הזמרת חברתו עם שבא הני
 שם־טוב ואת ארמוני דפנה

 ומלחין־הרוק הזמר ואשתו. לוי
 בא כגר, מני היום, בארץ 1 מס׳

 צכי־ דליה. חברתו, עם למסיבה
 מידית, אשתו, בלי בא פיק קה

 מחוסר הערב, כל במשך ועמד
 רכ־ השחקנית !מקומות-ישי&ה.

 עם יחד באה מיכאלי קה׳לה
ה־ רונן• דן שלה ההצגה בימאי

? האתהחשסן
ראתה הבריא, ההומור וחוש הנועזות תלבושתיה

 השת פעמיים, חשבה לא הספה, את במסיבה
 הו שלבשה העור כששמלת הדרה, במלוא עליה
לעיני גרביים העטויות רגליה את וחשפה ממה

 ידידתו את השאיר לא גז, ששי והנמרץ הצעיר 11 ך0" ך "11111
 על לבדה נוצץ, בגד שלבשה גבאי, מיכל ן י י 1 |1י11

 שהעמיד שרל, של ההולדת יום במסיבת חיתה העיר כל הספה.
 והריקודים המוסיקה שלו. הגלריה את הרבים האורחים לרשות

חתקליטיה. על אחראי מיוחד כשתקליטן הבוקר, אור עד פסקו לא

 אן אכי ג׳ רשת כוכב שדרן,
 מירושלים במיוחד בא גר,

 נ הוא שאותה מוסיקה, לשמוע
 בתוכניותיו בבקרים דר

 נ למסיבה הוזמנתי ערב באותו
 בביסטרו. שהתקיימה סת

 המל של יום־הולדתו את חגגו
 ה! בישראל, שהשתקע הצרפתי

• בארטי •  במסיבה •
 אד קוכי המלחין אח פגשתי

חב לבדו שבא רת
 מ הבוסיקאית, תומר עדה

 לקנות כדי ופאריס ללונדון
 ניגש לבדו, שהיה קובי דים.

 להנאת לנגן והתחיל פסנתר
 הצטו במהרה <•!•!• אורחים

 מ! דיקי הג׳ז זמרת גם לקובי
באו בגפה שבאר,
 בל למסיבה הוזמנתי השבוע

 בשעות שהתקיימה שיגרתית
 תצוג מנחת דווקא. צהריים
 החל שפדן דדיה האופנה

 יום־הולדתה מסיבת את לחגוג
 חברו של הפנויות בשעות ,36

 עסו הן שבערבים הדוגמניות,
 לא יופי ואכן בתצוגות־אוסנה.

 לרגע שכחו הדוגמניות שם. חסר
 האופפות הקטנות האינטריגות

 התנשקו, התחבקו, מקצוען,
 את שכחו בשפע, חוויות ליפו

 בת צלויים עופות וזללו גיזרה
 מחלצו במיטב באו הדוגמניות

 לרכוש מנסה אחת כשכל הן,
נ באחד תשומת־הלב

 מיו במסיבה נכחתי השבוע
 ב בגלריה שנערכה במינה,

 הס אוסף את ומציג גר שם
 ן שווט, שרד שלו הנהדר

 בו יפה שהשתלב מצרפת, חדש
 שן שארל, התל-אביבית. מה
 קח השחקניות של ביתן את

 ותיכנן ויטי, ומזניקה דנב
 הפאריסאי מועדון־הלילה

 < איב של הים בוטיק ואת
 את להעמיד החליט דורן,
 הו חבריו לרשות שלו גלריה

 יום־ו מסיבת לו שערכו
כולם. השתתפו שבה דת,
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