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 טינת אשתו. של והמושלמת הארוכה רגלה את מחזיק גרץ,
רחובת. כתפיים כריות בטלת מנומרת מיני שמלח לבשה

שחגגה^את^ום־הולד■ אלי,
 ביטון. גד השלום קול שדרן הוא אותה שמחבק המאושר תה.

מיקצוטית, כנמרה פכט בת־שבט הדוגמנית :למטה בתמונה

 בירה, ביקשו נובו קלסיק׳ס להקת חברי
 יום- לכבוד הפרטית במסיבה ועלצו צחקו

 סמדר הצעירה הדוגמנית של ההולדת
 ראינו לא בעולם מקום ״בשום ׳מידי• ג

 חברי הכריזו !״בישראל כמו יפהפיות
בבירה. ליבם כטוב הלהקה,

 אחרי 2 בשעה בערך למסיבה באו הם
ב הופעתם את ■שסיימו אחרי חצות,

 לפני רעננה. רוח בה והפיחו דולפינריום,
 לקול בזלילה, החבריה רוב עסקו שבאו,

איי־איי־איי. כל־כך היתה שלא מוסיקה
 קלסיק׳ס אנשי לי סיפקו שהתכוונו, מבלי

 היתה כי התלוננו הם קטן. סקופ נובו
 היה לא הוא ובכלל, הקולי׳ בציוד תקלה
 בחו״ל. אליה רגילים שהם ברמה בדיוק

 שם־ יונתן אל למחרת התקשרתי לכן
 לי שיספר וביקשתי המופע, מפיק ר,או

התקלה. נבעה ממה
 עם הסתדרתי ״לא :שם־אור לי השיב
 שלו, הציוד ועם רכטמן מירון המפעיל

 איש־הקול את לקחתי. לכן המחיר. בגלל
 בהצגה הציוד את המפעיל מלול, רפי

מ עוברת ■שההצגה מכיוון' אחד. אברהם■
 קל לו היה שם, לאוהל דקל קולנוע

ה את כששמעתי הציוד.״ את להעביר
 אחד אברהם בהצגה גם הבנתי. הסבר,

הרמקולים. במערכת תקלות היו
 ■של רוחם את העכירה לא זו תקלה אך

 לחוד. והתפרקות לחוד עבודה החוגגים.
 וסיט־ פשטות המפגינים הלהקה, חברי
 הם בארץ מהחתיכות שחוץ סיפרו פטידי,

 ״זה המיזרחי. :מהאוכל בעיקר מתלהבים
בידיים!״ לאכול שאפשר נהדר

פר מאז הראשונה המסיבה זו היתה
 ממנה נהנינו ואני והצלמת המילחמה צה

מאוד.

 פול סנט הלהקה, חבר ך| ן1ה
 מטווה הבלונדי, וילסון י■

דרקולה. בדמות למצלמה פיו
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 נגן סוויני, מילק עינו

הרבה. שהשתעשע הלהקה, של גיטרה־בס


