
גדורה נתבקשה מדוע

 מתלוננת מהפסים,״ יורד אתה ״אברהם,
ממ היא ובעוד בעלה, לפני אמנו שרה

 משמיע לי,״ רע לי, ״רע לקונן שיכה
 ושובק אחרון חירחור שבידה המיקרופון

 את המגלמת גד, י יק ר חי. לכל חיים
 אחד, אברהם במחזמר שרה של דמותה
ק לשיר. ומפסיקה בתדהמה נתקפת רי  א
 ״לא ממלמל אבינו, אברהם שהוא סיני,
 רץ מטכנאי־הקול ואחד קורה,״ זה נורא

 את לתקן כדי הבימה, לעבר נחש כנשוך
מת בחומר די לא כי ללמדנו, התקלה.

 שבוי תמיד יהיה האמן ובכישרון, אים
הטכניקה. אנשי בידי

 מאנשי אחד התלונן נאחס,״ יום ״איזה
 בתל־אביב. דקל קולנוע באולם ההפקה

 מוצלחות, הצגות כעשרים כבר לנו ״היו
לקרות.״ צריך זה בהצגת־הבכורה ודווקא

 לחיוניותו הפריעו לא האלה התקלות
 אופרת־רוק או מחזמר, שהוא המופע, של

ו עלילה של חסרונה למרות מרהיבה.
 נעשה בוא עליון, אל (״הו צולעת חריזה

ומת שותק שותק, אתה ״מדוע או חשבון״
 כני של קליטה מוסיקה בו יש רחק״),
 ליטאי, דני של דינאמי בימוי נגרי,

 מרהיבה תיפאורה המחזמר, את כתב שאף
 מדהימים ובגדים שקין גילה של ביופיה

 ההצגה את כספין. יוכל של ביופיים
אלו בתפקיד זר דודו :שלושה גנבו
 כר, והראלה כפרעה גפן אייל הים.

ללב. נוגעת הגר שהיא
לח המשתתפים הלכו הבכורה, אחרי

 המופע, מפיק להם שאירגן במסיבה גוג
 סהרצליה, בחווילתו קירשמן ;גיורא

הסיני. הקייטרינג טהרת על
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 בסרט, מקושטת פרועה, תלתלים רוקת
בהצגה המשתתפת ,חכמו! גילה הזמרת היא

מוצל מסיבות לעשות יודע הזה האיש
 הוא גיורא להפיק. יודע שהוא כמו חות,

בו. דבק התיאטרון שחיידק עורך־דין,

^ דישנת ואש
 אה ניהלה אף שבעבר בר־זיו, עדה היתה

בירושלים. הממשלתית העיתונות לישכת

 ידידיו, מספרים תיאטרון,״ חולה ״האיש
ש דולר, אלף 300 לו עלתה זו ומחלה
לה לי ״הציעו זאת. בהפקה השקיע אותם

 עוקץ;! שאני היות אבל שקט, משקיע יות
 הצ^ז, על לבד לחתום החלטתי דין,
 .ע1£1ע*׳ שם חותם הוא ששמעתי, מה לפי

 ס1 ה?$אז מאוד׳ שמנים בצ׳קים בורות
*טו,ז, לא־ אפסיד, ״אם מבסוטים. יהיו . 
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