
 עמירם גנב רחבת־ד,ריקודים
הטל של לשעבר הכתב ניד,

 ג׳ודי חברתו עם שחולל וויזיה,
 ועמירם • שהיא שסיפרה מהם,'
 כלל שעמירם ברצינות, יוצאים

ושד,דיוו לטלוויזיה, מתגעגע אינו
 על אליו המגיעים השוטפים חים

 שאט״ בו מעוררים שם, הנעשה
באוניברסיטה מרצה עמירם נפש.
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חו ישראל, של תורת־הביטחון על
 אסטרטגיים למחקרים במכון קר

״ה פרס לשימעון ועוזר
 כרגיל, תמשיך טובת שעה תוכנית

 לשבוע,״ אחת תשודר אפילו ואולי
 גולד־ אהרון באוזני הצהיר

 הצהרה התוכנית. מפיק פינגר,
 חפץ, חנוך מפי גם שמעתי דומה
 בטלוויזיה, מחלקת־הבידור מנהל

 ניצן. שלמה השחקן מפי וכן
יוס במסיבת פגשתי השלושה את

 שערכה הילטון, במלון ד,ולדת
 אכיב, עליזה הזמרת לעצמה

 מוצי הזמר בעלה, שלדברי
 לעצמה לעשות החליטה אכיכ,

יחסי !•<•!•, יחסי־ציבור קצת
 הזמרת של הופעה כללו ך,ציבור

 טנגו. וריקוד נועזות בתילבושות
למסי מורתדא סעד את ״הזמנו

 כנראה ״אבל מוצי, צחק בה,״
 היחסים, את כל־כך איתו מהדקים

מד,הי להשתחרר היה יכול שלא
כש >•!•<• הגיע״ לא ולכן דוק

 ה־ בפרנסת חלקו על מוצי נשאל
ש ״בשעה :התבדח הוא מישפחה,

מש אני בחתונות, מופיעה אשתי
 לישון״ הילדה את כיב
ה מן לטעום שבאו האורחים בין

 ליום־ד,הולדת, המלון שתרם עוגה
 שרעפי, בועז הזמר את זיהיתי

 נרגש והיה לחופשת־מולדת שבא
 הטובים חבריו את לפגוש מאוד

•!• ימימה מימים  כהן, פופ !•ו
 המחול להקת של האמנותי היועץ

 רב עם שלם יום בילה בת־שבע,
 יצירה העלאת לקראת בירושלים.

המקו על המבוססת שלו חדשה
 שלנו שהרקדנים מקווה ״אני רות.

 לחזור כך בעיקבות ייאלצו לא
 רומנו, משה אמר בתשובה,״

 האמנותי למנהלה שהפך הרקדן
פט לכבוד במסיבה הלהקה, של

 בגלריה שנערכה הלהקה, רוני
• ריכטו דלסון  אורחת־הכבוד • •

 מן לאנג, פרל היתה במסיבה
הוו והכוריאוגרפיות הרקדניות

מ מדתה של הלהקה של תיקות
 לישראל שבאה בנידיורק, האם
 ב־ משלה יצירה להעמיד כדי

 מתכוונת זו ביצירתה בת־שבע.
 לרקוד וגם כמורתה לנהוג לאנג

ב עכשיו חיים ״אנחנו ן•(•!•
 השחקן. לי אמר השרצים,״ תקופת

ה באירוניה פינקל שימעון
 השבוע פגשתי פינקל את אופיינית.

תע פתיחת עם שנערכה במסיבה
 שימשדן הוותיק הצייר של רוכתו

בתל- דנון שי בגלריה הולצמן
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ח  מראה את לעצמה שאימצה סיבוני אילנהחגים גונ
 לובשת כשהיא במרץ רוקדת בלבן, הילדה

 לבנה, תחרה וחולצת לבנים מגפיים זהב, גרבי לבנים, קצרים מכנסיים
בתל־אביב. חדש מועדון לפתיחת באה אילנה לבן. סרט כשלראשה

 נקלענו קטנה. אש על ״אנחנו י
 סיפר נפתיע,״ עוד אבל למשבר,

תיס להקת חבר שדה, יושי לי
שב למועדון במסיבת־פתיחד, לם,
הת סנטר בדיזנגוף לול

לחיות. ממה לנו ״אין יושי: וודה

 לא כסף מהאוויר. חיים אנחנו
 רבות משפחות פירנסנו עשינו,

 פיס־ מישפחותינו. את מאשר חוץ
 לא התקליט בחו״ל, הצלחות פסנו
 אין באולפנים הצפיות, על ענה

בפסטי־ השתתפנו להקליט. זמנים

 בשם עצמה המכנה נגר, יהודית הדוגמניתגיאגד נגד
 תחתוני עם לבנה חשופה בתלבושת ג׳אגר,

 זלעפות. גשם ירד שבחוץ למרות במסיבה, מאוד קיצית נראתה תחרה,
במיוחד. לה הפריע לא בחוץ והקור הערב במשך לרקוד הרבתה ג׳אגר

ך1ך ך  רוקדת. אביב עליזה הזמרת 1ת
י - י •  הא מנהלה רומנו, משה שמאל י ״

 והכוריאוג בת־שבע המחול להקת של נותי
 במסי! רקדה עליזה לאנג• פרל האורחת פית

ריכט דלסון בגלריה רקדו הס לעצמה• שערכה

 בשביל רק האחרון בל־הילדים
 הופעות מופיעים אנחנו הכסף.
 יש לעם. אמנות במיסגרת קטנות
 נתגבר אבל חילוקי־דעות, בינינו

 בתיק־ יושי הוסיף הכל,״ על
• ווה ! • •  אמור שהיד, האורח ו

 ממפיס הוא במועדון להופיע
 וכשזה הידוע, הג׳אז נגן סלים,

 זמר על המליץ הופעתו את ביטל
ש לארי, פוקר״טי בשם אחר,

 החם, בקולו הרב לקהל הנעים
• בלבד אצבעות 9ב־ וניגן ו • ! • 
 ולא נתתי, אני שבלול השם ״את

ב שפורסם כפי איינשטיין, אריק
 שלום הזמר מחד, עיתונים,״

• חנוך • איינש־ אריק •
 למסיבה, מאוד מאוחר בא מיין
• הביתה והלך הציץ ׳ • • 

 פנינה ערכה יום־הולדת מסיבת
 תצוגות- המארגנת גולדשטיין,

 בכיכר הסינית במיסעדה אופנה,
 מערכת־קול הובאה לשם אתרים,

ה מיוחדת. תאורה עם משוכללת
 לי, הסביר אורן אריק תקליטן,

 דורשת מוצלחת מסיבה שהיום
 200 עולה שהפעלתה מערכת־קול

 ציבעו- תאורה כולל לערב, דולר
שהח נוספת אופנה !•!•!• נית
 ריקוד היא במסיבות מתפשטת לה
דוג נכחו במסיבה גלגיליות. על

על ההצגה את אך רבות, מניות
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