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 והגברת ברד רירים פרנקי, ך{
₪  הסרט מתוך דמויות - הקטנה 4

 אולמות־ את שמילא הבלתי־נשכח
 - רוקי של האחרון המופע הקולנוע

הספרית. רוזנטל, מרסל על עטו
 הגיעו הם הסרט. מתוך הגיעו לא הם

ישראלים. והם מתל־אביב,
 שרו ניענעו, כאסח, הופעה נתנו הם
הסרט. שחקני שעשו כפי בדיוק ורקדו

 מרסל של החדשה המיספרה
 אותם עוברי־אורח, בהרבה התמלאה

ויין. בעוגות יבשים, כפירות כיבדה

| | | ו (.ריריפ"), קלימון רפי לשמאל: מימין 111ו
רוזנטל, מרטל הספרית בבת־דור, רקדן 11/ 111

בתיה דיזנגוף, שברחוב למספרתה הדופן יוצאת הפתיחה את שעשתה

 ואהה היפה'), (״פראנקי כהן חיים בוטיק, ובעלת שחקנית רוזנטל,
 מצן שמקפצות הרגליים, על אחר־פן המותניים, על ידיים עזרא(״ברד").

רוקי של האחרון המופע הטרט מתוך השישי יום הצגת זו לצד.
יום הצגת

ושמאל. לימין הידיים את לגלגל
 הוא החדש הגל ריקוד זאת, לעומת י

אחרים. הם שלו והחוקים איטי יותר
 ידעו הבימה על המחוללים כל לא

 על קיפצו ורקדו, עלו הם החוקים. את
 חצאיות ללבוש דאגו הבנות הבימה.
 את לחשוף כדי האפשר, ככל קצרות

הרגליים.
מחוללים, 25 ראה שהקהל אחרי

 המצטיינים, 12 את השופטים חבר בחר
הראשון. המקום על שייתחרו
 היה המתחרים, 12 שעלו אחרי

 החמישה את לבחור צריך הקהל
 אחרי הכי־יפה. רוקדים שבעיניו
 חביב מיהו נקבע החמישה, שנבחרו

 הסגן מי השלישית הסגנית מי הקהל,
מתחרים: שני הבימה על נשארו השני.

 שכבר מגבעתיים בחור לוי, ניר
 מתחרה אותו לראות רגילים

 פעם כבר ושנבחר ריקודים, באליפויות
 ושמואל גוש־דן, של הדיסקו כאלוף

 בית־ספר תלמיד ,15ה־ בן סעדיה
לספרות. במגמה בתל־אביב, גאולה

 של זהה מיספר קיבלו השניים
ביחד, לחולל התבקשו הם נקודות. נ
אותם הפסיקה המנחה ואחר־כך *

לחוד. לרקוד אותם וביקשה

1

 וחצי חודש בשעוד ,18ה־ בן לוי ניר
 הן הבנות. חביב היה לצה״ל, מתגייס

 באויר. נשיקות לו ושלחו לעברו צעקו
 לראות אוהבת ״אני אמרה מהם אחת
נהדר!״ הוא מתנועע, שלו שהגוף איך

 באליפות אבל נהדר, היה ניר אולי
שמואל. זכה

 פתחה המאושר הזוכה מישפחת
 כל הקטן. האלוף עם יחד בריקוד מייד

 אב־המישפחה, שם. היו הילדים ששת
בשוק בעל־דוכן סעדיה, שלמה

 כך על צער הביע בתל־אביב, הכרמל
 לשפוך שמפניה בקבוקי די הביא שלא

 את להזמין מיהרה רחל האם בנו. על
 השופטים, גם שהיו מארגני־הערב,

התימנים. בכרם אצלה לארוחה
 התעוררה פיתאום הכל. לא זה

 לבריסל הבן יסע מי עם הבעיה
 אותם: הרגיע אדרי שימעון שבבלגיה.

 יהיה אולי איתי.״ יחד נוסע ״הוא
 בינילאומי? אלוף גם הישראלי האלוף
 שותפו העיר מעולם,״ דברים היו ״כבר

רם. יוסי שימעון, של

 גאולה בבית״הספר לומד ,15 בן סעדיה, שמואלאלוף בן
 נערבוג שם לבלגיה, בכרטיס״טיטה זכה הוא בתל־אביב.

הבריז. תחרויות!״ בהרבה כבר הייתי ״אני בינלאומית. דיסקו תחרות

מנשה ציפי

. 11ט111 ך ח ן ף ו  96ב־נ אלופת־הטוויסט היתה סעדיה רחל ^
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71^  בנרטיי זכה הוא חביב־הבנות. היה 18 בן לוי ניר ך *1111¥ |
 מתחו היה ניר קר." ולא שמש יש ״שם לאילת. טיסה -11.1111/111

הזוכו יהיה שהוא־הוא בטוחים היו ובולם האלוף, תואר על רציני


