
יפאנית בסיסעדה התפתל! נחשי□
בשייח׳־מונס זחלו !סרטנים

 והזמרים השחקנים מיטב את ולימדה
 נכח שלא לביא אריק הזמר בארץ:
 שלא אלברשטיין חווה הזמרת באולם,

 אורי נוכחת, להיות לא סיבה לה היתה
 עודד בתפילה, קולו המסלסל זהר,

 יום את יום באותו שחגג תאומי
 אורנה ברכה, ללולה ושלח נישואיו
 נשות בהצגה עסוקה שהיתה םורת
 בגלות, הנמצאת הנדל נחמה טרויה,
בצפון, עסוקה שהיתה ארזי ירדנה

 על כינור לענייני שעבר מוסול חיים
 רז, רבקה—לולה של והתגלית הגג

 היו אבל למסיבה. באה לא היא שגם
 של ומבטיחים צעירים כישרונות
 ראו* דורית הישראלית: המוסיקה

 מלולה רבות מחמאות שקצרה בני,
באולם. שנכח ומהקהל
 ועושרה גלרון נורית גם באו
 מה השיר את ללולה ששרה חזה,

עינייך. אומרות

| | ך1| ן ן ן ן מ1|*1ך  להדגים מלולה ביקשה מיבאלי ריבקה ך
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לולה. של בביתה בזימרה, שיעור מתנהל כיצד לקהל והדגימה שזימרה

 מוציאה גלרון •נורית
יפה. שנמשכים קולות

לולה. פסקה טובה,' ה

 מימי באחד התקשר קדישזה פי ך*
 וביקש שנצר, לולה אל השבוע 1

 למועדון־התיאטרון, לבוא ממנה
 חיבר. שהוא חדשה מוסיקה לשמוע

 הגיעה ולולה ושעה, יום נקבע
 שתוכנן. כפי למועדון־התיאטרון

 כל שם היו רפי. רק לה חיכה לא באולם
 לברך שבאו לולה, של התלמידים

נכנסה לולה .80ה־ הולדתה ליום אותה
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ה ך ך ו ו * 11 |  בשיטחתה לשטוח באו בסר וגדליה ריבלין ליאורה |
ו1 #1  והקשיבה. ישבה ראשונה, הגיעה ליאורה לולה. של ן 11 11 |

 דורית מימין: בתמונה הבמה. מאורות הסתנוור הוא גדליה כשנכנס
במתנה. שירים שני ללולה הגישה שהיא אחרי מהבימה יורדת ראובני

 למקום באה שהיא חשבה ולרגע לאולם
 ופתאום ראשה, את סובבה נכון, הלא

 ריבקה הכפיים. מחיאות התחילו
 על־ידי, כמנחה שהוזעקה מיבאלי

 הערב, את שהקליטו צה׳ל, גלי אנשי
 בפעם סקרה הנרגשת ולולה לה קראה

 ראו, ואמרה: הנוכחים את השנייה
 היא יום־הולדתד לי עשו לא מעולם
 עדיין לי •יש והכריזה: לבימה עלתה

 ואני ,80 בת שאני למרות הומור, חוש
לכם!' שתדעו צעירה, עדיין

 החמישים בשנות לארץ עלתה לולה
קול, לפיתוח מורה היא מאז מבולגריה.

1\1|1|11|  ראובני, דורית על חשבתי, היום כל אנטנות. לי היו •היום ר
 פוגשת אני ולבסוף מישהו על חושבת שאני לי קורה תמיד 1

 את פגשה שם שלה, יום־ההולדת במסיבת שנצר לולה אמרה אותו,'
הומור.' הרבה עוד לי שיש לכם דעו אך ,80 בת •אני והוסיפה: תלמידה,

מיצעד
התלמידים

הצילום: למען רק
עי אותו לכרוך נאותה הצילום למען

האדריכ̂ל ידידת
 ן פתיחתה את שניה פעם לחגוג באה

שהוא חברה, שעיצב החדשה

לד: כדי טוטו למלא צורך ין
•  ,מ באחד שנערכה במסיבה היה מי ד

 היו כל סוקי״יאקי. במיסעדת השבוע
 שניי: לפתיחה באו הם התייצבו: והיפות

 החני הבעלים את לברך כדי המיסעדה,
והישנים.
 ושל! רסקין יורם הישן, לצוות
 שטיר, ישראלה הצטרפו פרנקל
איושה. ובורים רוטמן

 עוד מתכננת זאת חדשה שלישיה
 ויו בסיגנון קפה אביב: בתל פתיחות

 שיש נטוייה, היד ועוד חדש, בית־מלון
ז בעיר. פנוי שטח הרבה
 בז ספר למיסעדה, סמל גם בחרו הם
 התייש; באילת הרבים מביקוריי ״באחד

 החולצה על צעיר. גבר ליד במיסעדה
 בע חן מצא זה ורד. רקום היה הבחור

 הרק בוורד עיניים העת כל ונעצתי
 נזם סמל, לבחור לגרפיקאי כשהלכנו

העליתי אדום. בצבע הרקום, בוורד


