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דמארי, שושנה העברי, הזמר מלכת את המחבק (באמצע), כרמון

 במיוחד הגיעה ריקודי־עמיס, חובבת אופירה, לברכו. היא אף שבאה
 שושנה כרמון. להקת בבכורת הכבוד אורחת להיות כדי מירושלים

אולימפיה. באולם כרמון של להקתו עם בעבר הופיעה דמארי

 איציק הלהקה, של הראשי הרקדןלצבא
רונן. רונית הרקדנית את מניף טפיירו,

מדים שלבש גוטסמן, שי הרקדן של בזרועותיו פיקן טלי :משמאל

 בשיחה נבון אופירה :למטה הבכורה. אחרי לצבא מייד וחזר
 ארז, ורדינה אופירה, של אחותה כהן. יזהר הזמר עם מישפחתית

כהן. איתמר יזהר, של לדודו נשואה היתה בטלוויזיה, שעובדת

 להתקיים אמורה היתד. הבכורה הצגת
 בלבנון. המילחמה שפרצה אחרי יומיים

 וסוף־סוף מגוייסים, היו שלי הרקדנים ״כל
 רבות שלהקות אחרי פנוי, אולם מצאתי

 הישראלי בפסטיבל להופיע היו שאמורות
 המילחמה,״ בגלל השתתפותן את ביטלו
כרמון. גילה

 ההופעה אחרי שנערכה הפנים בקבלת
 לפני שעד רקדנים דאיתי הקלעים, מאחורי

 צה״ל במדי לבושים הבימה, על רקדו רגע
ב לבסיסיהם והחרים שכמם, על כשרובה

 המרשימה ללהקה המריע הקהל בין צפון.
 נכחו, היפה, ישראל את לבימה שהביאה

ארי, שושנה הזמרת  ליד שישבה מ
 ששיריה אילנית, הזמרת ירקוני, יפה

ה הזמר, חבורת מפי הבימה על הושמעו
 שעושה הישראלי השחקן אליהן, רן זמר

איפלה. אהרון בהוליווד קאריירה
 רד מישרד מנכ״ל שמואלי, אליעזר

 היפה,״ ישראל ״זוהי :אמר חינוך־והתרבות,
תקציבים. והבטיח

5 קנה
 נאמר מקום״ לעבור מתבקשים ״הגברים

 ב־ לצפות שהעדיפו זכר, ממין לאורחים
 שבו ההלבשה, לחדר מאוד קרוב יפהפיות
בגדים החליפו

 הגברים שאלו מתביישות?״ ״הדוגמניות
 אחר, לצד לעבור נאלצו אך המאוכזבים,
פניהם. על ניכרת כשהאכזבה
 יע■ רפי מעצב-האופנה אותי כשהזמין

תיאר לא בביתו, לתצוגודאופנה קובזון
ה־ דגמיו של הזאת שהתצוגה לעצמי תי
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בסרט. המסתיימת אדום, מטאפט שימה
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דגמיו. את ללבוש מור פינצ׳י לדוגמנית

 אחר- של למסיבודקוקטייל תהפוך חדשים
 האורחים נהנו ממה יודעת איני הצהריים.

 החורף, של המרהיבים מהדגמים יותר,
ה >,1מהקפ או הדוגמניות, מיטב שלבשו

 מושלם, באירוח שניתנו והפירות עוגות
 מעצבי- באנגליה. מסיבת-אצילים שהזכיר
 ניצה גרא, עודד מי, שוקי האופנה
 מסביב להם התיישבו החברה ונשות שוחט

 המקסים ביתו גג על שסודרו לשולחנות,
הסו מכל ועוגות בקפה קינחו רפי, של

גים.
טו שעליו שטיח, נפרש השולחנות בין

מוסי ולקול יפה בתאורה הדוגמניות ■ פפו
התצו ההקלטה. מכשיר מתוך שבקעה קה
 הבלתי- האווירה בגלל דווקא הצליחה גה

בה. ששררה רשמית

גל נירה


