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עונדת. שהיא ובתכשיסים שלה החושפניות בתילבושות ידועה גם היא

לא

כסזז!
 בכניסה השתרכו ארוכים תורים
 וצעירות, צעירים שם היו דן. לקולנוע
 חלק החדש, הגל בסגנון מאופרים

 צבועים וחלקם מגולחים מהראשים
 החושפים בבגדים ולבושים באדום

 בני גם היו אבל מסתירים. משהם יותר
 לשיריו להאזין שבאו פלוס, 30

 זמר אקרלינג, עופר של החדשים
 זמן־מה לפני עד שעבד 22 בן צעיר

 בשירו והתפרסם צודל, בגלי כטכנאי
לזמביה. הולך אני

 נכנסו כולם התקצר, הארוך התור
 לתחילת שעה כמעט וחיכו לאולם,

 היו הצעירים של פניהם ההופעה.

בישל מה לדעת רצו הם מתוחים.
 לעצמה וצייירה בשחור, עינה את איפרה שלף סיגלמישקפיים

 לא .אני אמרה: המוסיקה על כהים. מישקפיים
שלו." אחד שיר רק שמעתי הזאת, המוסיקה את אוהבת כל״בך

ן ״ן ך  עד הרף, ללא רקד 18ה־ בן דיאמנט לני ךן
!■ ■ו!  מריונטה, כמו רקד לני ההופעה. לתחילת 1 !

בחוטים. אותה שמפעילים בובות בתיאטרון בובה
 החיילת וחברתה פליקר נאווה20 במת

 לאליל להקשיב באו אולמן אירית !
רגיל. שהיה בלבושן דופן יוצאות היו הן החדש.

 שעליהם לשולחנות, מסביב ישבו
 בנקניק ממולאים מלון חצאי הונחו

 מהבריזה ונהנו במיטריה, ומקושטים
 השרב על והקלה מהים שהגיעה
 הטריים הזוג בגי להם הלכו הקיצי,

 האלגנטיים בגדיהם את והחליפו
 האלה הבגדים את גם יותר. נוח בלבוש
 מיכנסיים לבש החתן בי. כמובן, עיצבה,
 עצמו את ועינב לבנה, וחולצה שחורים

 במי־ הופיעה והכלה בעניבת־פרפר,
 ירדו הם לבנה. ובחולצה לבנים כנסים

 והתקבלו לבריכה המובילות במדרגות
סוערות. בתשואות
 חסה, וסלט סול דג שהגישו אחרי

 בטנגו לרחבת־הריקודים הזוג בני יצאו
חתונתי.

 ע׳ אבר עם אמנם חתמה בי
 ואו פנים בשום אבל מישפחתי,

 תמשיך והיא עבודה, חוזה על
 היום, עובדת היא שבה חברה באותה

 שנשים שמלות לעצב ותמשיך
ללבוש. אוהבות רבות אלגנטיות

 באה אופנה, תצוגות מנחת שהיא מרגלית, אילנההמשה
 השבוע עסוקה היתה אילנה נעלה. בחברת לחתונה

תצוגות״אופנה. של מלא שבוע לצד לשנייה, אחת מחתונה בהליכה

 החדש, הישראלי האליל בשבילם
 חוזה על סי־בי־אס חברת עם שחתם

 יוצא הוא השבוע ועוד הקלטות,
 כולם חדש. תקליט בלונדון להקליט
 חדשה מוסיקה איזו לשמוע המתינו

 של בפיו בשורה יש והאס בפתח, מחכה
 המתח את להעביר כדי המזמר. הנביא

 לצלילי לרקוד הצעירים התחילו
מהרמקולים. שבקעה חדש גל מוסיקה
 לבימה, אקרלינג עלה שעה אחרי

המעריצים. צרחות לקול
 הראשון השיר לשיר. התחיל הוא
 עוד השני השיר בתשואות. התקבל

 תנועה התחילה השלישי בשיר נסבל,
 לאולם מחוץ הנמצא הבאר, אל

 על התנפלו הצעירים ההופעות.
 אכזבתם את והטביעו המשקאות,

במשקה. האליל משירת
 מיקי והמלחין הזמר גם שם היו

 מגיש מיכל, ואשתו גבריאלוב
 צה־ל בגלי המוסיקליות התוכניות

 באחד מוסיקה מבקר גם שהוא
 להקת וחברי ,קוטנו* יואב הצהרונים

נמרץ. טיפול
 מאוכזבים, צעירים התגודדו בחוץ
 לקולנוע בכניסה מהעמודים שקרעו

 מהם אחד ההופעה. של הפוסטרים את
 זאת מוסיקה, לא זאת בוז, ״בושה, אמה

כאסח!" שום פה אין מריחה!
 גולדהירש אילןתמלילן

לזמר, להאזין בא
עבורו. לכתוב אפשרות ולבדוק
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