
נבון מאופירה ההצגה את גנבה שילדם ברוק
שדה□ לבימא׳ מאוד מקורית מתנה הכינו והשחקנים

בהק
שילדם

 הצעירה שהכוכבת ספק מ
 רבות הוסיפה שילדם לרוק ר*

 אילת, של הלילה חיי להעשרת
הופך בו נוכחת שהיא אירוע וכל

מתבו בוכהולץהווסט
נבון, באופירה נן

1

 נעמה, אופירה, של בתת בעוד
ה החתיד, בשחקן מבמה נועצת

ראייה. עד מהערס לסוב זכור

 היא במינו. מיוחד למשהו מייד
 מכולם, ההצגה את לגנוב מצליחה

 המדינה, נשיא של מרעייתו כולל
נכון. אופירה
ב קיסר במלון שנערך האירוע,

 לה- למען מסע־התרמות היה אילת,
ש אילת, עיריית של קת־המחול

 היא נבון. אופירה אימצה אותה
ש למסיבה הנשיא בעלה עם באה
 אילת עיריית ראש גם נכח בה
ד כ רבה היתה והפתעתה כץ, נ

 כוכבי רוב הגיעו למסיבה אשר
שיל ברוק ובראשם סהרה, הסרט

 אמה, על-ידי כרגיל מלווה דם,
 מנחם והבימאי מצידה, משה שלא

הכו גילו המסיבה באמצע גולן.
ן הוותיק לשחקן כי כבים ו  ג׳

 שנים, 75 יום אותו מלאו מילם
 כוכב למסיבה. סיבה בהחלט וזוהי
 הגיע כוכהולץ, הורפט הסרט

ב שנשאר הצעיר, זוגו בן ללא
לכבודו כוס הרימו וכולם מלון,

 גם שהוא הוותיק, השחקן של
לי השחקנית של אביה לס. חיי מי
הכוכ של שנוכחותם ספק אין

לאור עזרה במסיבה הגדולים בים
ה את לפתוח המאושרים חים

 שקל. אלף 250 תרמו והם כיסים,
בי  קיסר, מלון מנהל אלה, א
 את בעצמו. שקל אלף 100 תרם

למסי סיפקה האמנותית התוכנית
 אילת, של העירונית המקהלה בה

עבור מנחת. התמוגג העיריה וראש

► ש־ נבון, ויצחק אופירה של ילדיה
 זו היתד. במסיבה, הם אף נכחו
1 לא הקטנה נעמה מיוחדת. חוויה

1 ובחנה שילדם מברוק עיניה הסירה
, בקפידה. אותה

 כרמון, יונתן גם נכח במסיבה
 ללהקת הכוריאוגרפיה את שעשה
 שנאלץ אחרי האילתית, המחול
ב מחסור בגלל להקתו את לפרק

1 תקציב.
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 עומדת לידה שרה, ורעייתו מילס ג׳ון הוותיק הקולנוע שחקן מימין

נעמה מלפנים כץ. גד אילת עיריית ראש מאחור וביניהן נבון אופירה

 מילס, ג׳ון שילדס. וברוק בוכהולץ הורסט השחקנים ומשמאל נבון
 עם שנה כעשרים לפני שיחק ,75ה־ הולדתו יום את ערב באותו שחגג

 פוזלת אופירה, של בתה נעמה, ראייה. עד הקלאסי בסרט בוכהולץ
המסיבה. כל במשך מברוק עיניה הסירה לא נעמה שילדס. ברוק לעבר

 שילדם ברוק הכוכבת עם חיוכים מחליפה נבון אופירהבשנע חיובים
במינו. מיוחד זוהר לאירוע הוסיפה ברוק מרי. ואמה

הלהקה. כוריאוגרף כרמון, יונתן גם נכח אילת של המחול להקת לכבוד שנערכה במסיבה,
 ברוק הכוכבת ובין נבון אופירה הנשיא רעיית בין מאוד הדוקהיר לחיצת

הנשיא, וילדי בהתפעלות בשידדס מביט נבון יצחק הנשיא שילדם.
גולן. מנחם הבימאי באמצע הכוכבת. עם אמס של היד בלחיצת מתבוננים ונעמה, ארז


