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לגדול. מוכנה לא היא כי המלון, מלצר על״ידי לה המוצע מהשיפוד
 במחיצת ישהו אשר מרשימים, מאוד

 הס החנוכה. ימי שמונת במשך הילדים
קרני־לייזר. באמצעות יבואו

 הפס־ מפיק שמבטיח החיזיון זהו
 חיפה. העיר לילדי סלד, מיקי טיגל,

 הרדומה העיר את להעיר מבטיח הוא
 מיליוני הדלקת באמצעות משנתה,

 על־ידי יופעלו וכולן באולם, נורות
 בין הם הכרטיסים מחירי קרני־לייזר.

 הכרטיסים מן לא אבל ,850ו־ 600
 אלא רווחיו, עיקר את האמרגן יעשה

 למופע. הנלווים המוצרים ממכירת
 במדע שקשור מה כל אוהבים ״הילדים
 הם זה, את להם מוכרים ואנחנו בידיוני
 החלטנו אז הזה, מהסוג סרטים אוהבים
 בידיוני, מדע על המופע כל את לבנות
 האנשים שני סיפור." בצורת יהיה והכל

הזמר החיפאים: ילדי על שינחתו

 יונה השחקנית, ואשתו קשת, ששי
אליאן.
 לרוץ שאוהבים התל־אביבים, עבור

 יכינו מתרדמה, אותם להעיר צורך ואין
 שישבו ענק, מטוס הפסטיבל עורכי
 הצופים אל ויציצו ילדים בתוכו

 בימת כל את יכסה המטוס הקטנים.
 בגובה יהיו גלגליו התרבות. היכל
 בתל־אביב הפסטיבל מארגני אדם.

 קרלטוו במלון השבוע התכנסו
 בשקט ישבו הזמרים כל בתל־אביב.

 לצאת. הספיק שכבר לתקליט והאזינו
 כבר הם כי במיוחד, התרגשו לא הם

 אחד אמר ומנוסים. גדולים ילדים
 ״את בפסטיבל: שמשתתף הזמרים
 הקטן, לילד משאיר אני הריגוש
 שר.״ שאני בשיר הבימה על שיופיע

להת־ האמור הפסטיגל, משתתפי

 הר עם חזר הוא ילדי־חיפה. את להקסים איך
 הפסטי, לזמרי התילבושות כל את ותיכנן רעיונות

פסטי הוא יום כל אצלו - מפתיע תמיד כטפין
5: הדיעות הוגה

תיכנן החיצון, מהעולם חזיונות על חשב ימים, חודש

 שמי, איריס לשמאל: מימין מלא. בהרכב בו ויופיעו
 הזמר משמאל: בתמונה בריק. פנינה בן־אברהם, רותי
צרפתי. צדי הפסטיבל ובימאי ענת, אשתו גוב, גידי
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התל־אביבי לפסטיבל שייכות הן השיפוד. על כול

 שבת ביום התאספו בחיפה, קיים
ילדיהם. עם לארוחת־צהריים

 לחמש הגיע פיק צביקה הזמר
 קשת ששי המקום. את ועזב רקות
 הגיעו לעומתם אך באו, לא אליאן ויונה

 ובעלה, בנה עם חן שולה לארוחה
השחקנית ואשתו מושונוב מוני

 ! את שהשאירו שדה, סנדרה
 א הפסטיגל ובימאי בבית עלמה

פסטר.
 והעו החמין את שטעמו אחרי

 הזמ התמו הסיניים, המאכלים את
 ע ילדים לבקשת התקליטים, על

במקום.

מנשו ציפי
.


