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 חיים המחול להקת מנהל לי גילה
שירן.

 שהוא הפרידה שהופעת ספק, אין
הלה של החדשה בתוכניתה הכין

 מפוארת היתד. מערבולת שדה קה
 הקודמות כבבכורות שלא ביותר,

יותר. צנועות שהיו הלהקה, של
 שמשב־ התברר המסך, כשעלה

תימ עוד לא בה: עבר רענן רוח
א פולקלור, בביגדי מחוללים נים
ש יפהפים, מודרניים ריקודים לא

רקד של הכוריאוגרפיה פרי חלקם
 שרה בהן, אילנה הלהקה ניות

 מ־ הוותיקה והרקדנית שיקרצ׳י
עובד. רגלית

 ללא גנבה זה בערב ההצגה את
 נמו- היפאנית הכוריאוגרפית ספק

ה הרומן טאקיי. קיי כת־הקומה
 כאשר החל הלהקה עם שלה ראשון

 עם נפגשה לארץ, שנה לפני באה
 התאהבה אך שונות, להקוודמחול

מספ הלהקה חברי בעינבל. דווקא
ב לחזרות באה שהיתה עליה, רים
 על שיבולים כשחבילת בוקר כל

במער עוסק שלה המחול שכן גבה,
 קיי: אומרת בשדה־החיטה. בולות

 הטמפרמנט את מבטא שלי ״המחול
 שלו הפוליטיקה ישראל. עם של

 והם סערה, מביעים שלו והחום
בשדה.״ מערבולת כמו

1י"1 1 1 1 1 | | "1"'1 ל | צה׳׳ל, של ראשי חינוך קצין 1|
1 1 1 י 4 שנר כפי אלדר, יוסי תת־אלוף ״י

 נראה הוא משמאל בגלי־צה״ל. המפקדים חילופי לרגל שנערכה במסיבה אה
עינבל, להקת של החדשה תוכניתה בכורת לרגל במסיבה — אחר באירוע

 סירבו התחנה מפקדי תכולה, וחולצה ג׳ינס במיכנסי לבוש כשהוא
 אלדר למסיבה. שאיחר אלדר, יוסי שיגיע עד נאומיהם את להשמיע

 סערה אשר לעץ גלי־צה״ל את הישווה כאשר סערה, חולל כמעט
פה. בכל מבפנים אוחו אוכלות התולעים אבל אותו, מזיזה לא

1(1 1 | | 1 ק י  הרקדנית היא לוייתנאי שרה של ך] 111 11
י 1י 1 #! י י י י י י י בזרועותיו הנישאת אברהם, לאה י

 לטובת בת־שבע להקת את עזבה לאה נוריאל. ציון הלהקה רקדן של
כהן. אילנה ומשמאלה סלוטי, תחי הרקדניות משמאל בתמונה עינבל.

 למו- כולם הלכו הבכורה אחרי .
 לחגוג כדי ביפו, כאיים עומר עדון ץ

ח ציפתה לאורחים השימחה. את
 שמוא־ אליעזר אמיתית. אפלה

 מישרד-החינוך־והתר־ מנכ״ל לי,
 קצין־חינוד־רא- אלדד, יוסי בות,

 ח״כ אמוראי, עדי צה״ל, של שי
 כמו גיזעיים תימנים וגם המערך

 מימון ודויד קהלני אביגדור
החוגגים. בין היו

 ידועה תימנית מיזרחית מיסעדה
 עלי־הגפן. ואת הפיתות, את תרמה

 מ- הגיע, לא שהובטח הג׳אחנון
 האומנותית המנהלת גם שום־מה,

 לא לוי־תגאי שדה הלהקה של
למסיבה. באה

ש לרכל. ידעו הרעות הלשונות
 לה היה שלא משום הופיעה ילא שרה

 האמת החדשה. בתוכנית קטע אף
 אוהבת אינה פשוט ששרה .היא,

לישון. והלכה מסיבות
ע שירן, חיים הלהקה, מנהל

 .׳פונצ לאורחים ומזג כמלצר בד
 כמלצריות שימשו הלהקה רקדניות

ופיתות. חומוס לשולחנות והביאו
 כאשר החלה, האמיתית השימחה

הב־ להקת מייסד עלה הבימה אל
הבינלאומית

הרקדנית מימינה בולת.

שיצ טאקיי, קיי היפאנית הכוריאוגרפית
 מער־ המחול את עינבל להקת עבור רה
בחר. לוס בעלה, ומאחוריה חצ׳בי. מלכה

מה הטיבעית ברירה ר, שד וב כ
האור את סוחף החל תופים עזרת

 כתב שלמה תימניים. בשירים חים
כהן. אילנה של למחול המוסיקה את

הז הלהקה יוצא עלה בר אחרי
ק מר כרי, צדו  סילסולי ולקול צו

הלה רקדני הבימה אל זינקו קולו
 בין סוער. תימני במחול ופתחו קה

 עם לשוחח נפתפניתי לריקוד ריקוד
 שסיפר שירן, חיים הלהקה, מנהל

 ליצור הלהקה לרקדניות הניח כי
 לתת שצריך חושב שאני ״משום

 שהן שמח ואני הזדמנות, לצעירים
בלה ליצור רוצה אני איכזבו. לא
 מכל ריקודים שיכלול חדש, קו קה

מתימן.״ רק ולא הים-התיכון, איזור
 מוקדמת, הודעה כל בלי לפתע,
להפ 1 בשעה הרקדנים נתבקשו

ה הביתה. וללכת ההילולה את סיק
ל •ללכת חייבים הרקדנים : סיבה

למח כי כושרם, על ולשמור נוח
הופעה. להם מצפה רת

 ד באמצע החאפלה נפסקה כך
שמח. תמיד התימנים אצל כי חבל.
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