
 להיכלל שונו הגאושויס התדאנינ״ס הצזווח אנשי אס ג׳
מה? ובזנות חדש, חבויס מועדון שר האנססלוסיביח בושידה

 ד־ ס ו ,נ/
ר סגו

 למועדון־ להתקבל שזכו שרים
ול אפוקליפסה, הסגור החבריס
— האכסקלוסיבי בתואר התהדר
,.חבר."
ה הם ומי מי לדעת רוצה אתה

ה למוסד התקבלו שכבר מיוחסים
 חב- מנהל עורכי־דין. :ובכן ? זה

 סוכן־ביטוח, .מזכירה, רת־תעופה,
 אמן, פרטי, חוקר סוכן־נסיעות,
יה מפיק־תקליטים, מעצב־אופנה,

סב- שניים, רופא סטודנט, לומן,

 ורואה- חברה מנכ״ל נאי־מכונות,
חשבון.

 עם יחד אלה, כל נראו השבוע
פרצו שאת אחרים, רבים מוזמנים

ה בכל קבוע באופן רואה אני פם
 התל־אביביות, והפתיחות מסיבות

ב הוא העיצוב החדש. במועדון
 בהשקעה מהודר. חוץ־לארצי טעם
 שתי שם בנו דולר מיליון חצי של

 כורסאות מפוזרות שבהן קומות
 מכשיר תלו התיקרה על קטיפה,

 של אפקטים שעושה מיוחד, ניאון
 התקינו בשירותים ורעמים, ברקים
אמי זהב בציפוי המצופים ברזים

התח בקומה הבר מושבי ליד תי.
 הקומה רחבת־ריקודים. יש תונה,

תה״. כ״סלון תשמש העליונה
המוע בניית נמשכה משנה יותר

 מודים הוא הפרוייקט יוזם דון.
סופר רשת בעל שהיה כן־שושן,

 כעולה לארץ ובא בפאריס מרקטים
שנים. שלוש לפני חדש

 היו ״בהתחלה בן־שושן: מספר
 היה לא כי שעזבו שותפים, שני לי

א להמשיך. כסף מספיק ברשותם
 העובד ישראלי לוי, רמי מהם, חד

 אקרמן, אריק היה והשני בגרמניה
ב נשים בביגדי העוסק ישראלי

ושותפי אני נותרנו לבסוף בלגיה.
קסום. נ׳ורג׳

 אני הדיסקו. מעניין לא ״אותי
 הבנוי סגור, מועדון־חברים רוצה

 ממקומות שהתאכזבו אנשים על
ש שקט מקום מחפשים או אחרים,

 לשם. להיכנס יכול אחד כל לא
 25־24 מגיל אנשים מחפשים אנחנו

מ מחפשים אנשים היום .60 ועד
 את בוחנים אנחנו סלקטיבי. קום

 ומראיהס, מיקצועם לפי האנשים
 אחר. במקום חברים כבר היו ואם

ל מסבירים אנחנו בוועדת־הקבלה
 אותו ושואלים המועדון מהו איש
מאיתנו. מצפה הוא למה

המ מבוגרים, אנשים לנו ״יש
 לבוא כדי רק דולר 100 שלמים
עוגה.״ ולאכול תה לשתות

הת קסוס, ג׳ורג׳ השני, השותף
 בדראג־ שלו הקאריירה את חיל

 ואחר כמלצר, התל־אביבי סטור
מנהלו. הפך כך

כ למועדון נרשמו איש 80כ־
לר כדי ממתינים והשאר חברים,

 כרטיס־ ציביונו. יהיה מה אות
החב עם הבאים לאורחים כניסה

 משקה כולל שקל, 400 הוא רים
ראשון.

בחיוך אחווה הבט
 במועדון התקליטים נערת היא אלימור השנייה. לקומה אלימור ממהרת
ברצון. לה שנענו החוגגים, את הריקודים לרחבת משכה היא החדש.

 אם דולר, 360 בכיסך־ יש ם
■  לך יש אם בסדר, נראה אתה י

ואח יותר או פחות מקובל מקצוע

 ועדת־ לפני ראיון שתעבור רי
 מתאים אתה אם תחליט וזו קבלה

המאו- אחד להיות תוכל — לא או
 עור מגפי מעור, מיני בשמלתהבו על

 לי סינדי יושבת עור, וכפפות
קומה. בכל אחד ברים, שני במועדון התכשיטנית. קנון

מבנקוק שמפנה
כשפנפנה. שהולבשה ויאט־נאמית החדש, החברים י

אפו החדש מועדון־החברים של השנייה הקומה נראית כךהתה סלון
הבר, נמצא מימין התה. סלון בעליו בפי הנקרא קליפסה׳

 תאורה ומערכת קטיפה, מרופדים וכסאות שולחנות מסביב מזון. לקבל גס אפשר שלידו
מלמטה. הקומה של ׳המוסיקה מרעש ובידוד אוויר, חילוף מערכת הותקנה זו בקומה מרהיבה.

הריקו ריצפת הראשונה, בקומה הממוקמת רחבת־הריקודיםהדיסקו נינת
 סביב שח־מת. לוח בצורת בנויה התחתון במיפלם דים

 שיש חתיכות חונחו הריקודים רחבת סביב ושולחנות. קטיפה מושבי העליון המיפלס
נוספת. ישיבה ופינת בר גם קומה באותה המועדון. כשם הימים, לאחרית כסמל בעירבוביה.


