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ההקרנה. לפני - בתמונה צעירים. לרקדנים מכון מנהלת היא והיום גודיק,

 פוזות. ולעשות לחייך המשיך פרס אבל הצלחה. ללא אך האן־ ראש פרס יון
נולד. עם דיעות להחליף ההזדמנות את ניצל גם הוא אשתו עם יחד !*רה

לחשנית. חשאית בשיחה איתו ופתח אליו התקרב הוא האפשר בכל צלמות

 קולנוע אנשי נכחו בהקרנה
 ביניהם וזמרים. שחקנים ישראלים,

 יוסף השחקן, את לראות היה אפשר
 את גולן, של בסרטיו ששיחק שילוח,
 השחקן את בן־סירא, יענקלה

 הזמרת את פינקל, שימעון הוותיק
 לביא אריק הזמר את אלוני, מירי

 את שני, שושיק השחקנית ואשתו
 ראש את וגם מרון חנה השחקנית

 אשתו עם פרם שימעון האופוזיציה
 כלכלה •לענייני השר ואת סוניה,
מרידור.

 גם פעמיה שמה הזאת הכבודה כל
 בבית ג־ג באולפני שנערך לקוקטייל,
ארלוזרוב.
 הגיע ואורח־הכבוד הראשי השחקן

גולן. מנחם עם

ההצגה
גמשפת

 ההצגה צוות הולך שבועיים ל ^
 ל־ חוזרת ההיסטריה רבותי,

 הצלחת את לחגוג כדי אחרת, מיסעדה
 הכספית ההצלחה את וכמובן ההצגה,

בצידה. ההצגה שמביאה
 זוהי חוזרת, ההיסטריה רבותי,

 מערכונים שירים, שכולה הצגה
 גלעדי מוטי כתב רובה את וחיקויים.

 סאטירי, אקטואלי, כולו החומר בעצמו.
 מחליף גלעדי הזמן. כל מתחדש ולכן

 תלבושות דמויות, הבימה על
ופרצופים.
 היו למוזמנים, הצגה נערכה השבוע

 ציפורי, מרדכי שר־התיקשורת שם
 כאשר רייסר. מיכה חרות וח'כ
 צחק שרון, אריאל את גלעדי חיקה

 .מה מהבימה: לו צעק וגלעדי ציפורי,
 של המצב על תסתכל צוחק? אתה

 מיכה ח״כ הלכו ההצגה אחרי המדינה!״
 מאחורי אל ציפורי ומרדכי רייסר

הבדרן. את ושיבחו הקלעים
 היה לוי מיד ראש־הממשלה סגן

הספיק. לא אבל ,לבוא צריר
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 את במקום חגג הוא הטירה. במיסעדת עבורו, שהוכן מיוחד ממיתקן
רבה. להצלחה שזוכה מופע חוזרת, ההיסטוריה רבותי של 60ה״ הצגת

 ההצגה ממשתתפות שתייםננוס עיניים
 חכמון גרציאלה גילעדי, של

דובדבנים בתיאבון־רב אכלו הופמן, ואורלי (מימין)

 אך באיטיות, לתפוז. מקלונים על־ידי שהוצמדו
הח שאורלי הדובדבנים כל את כילו הן בשקדנות,

דובדבנים. עמוס תפוז כילה גילעדי גם בידה. זיקה

 למוזמנים ירכיה. את וחשפה נעליה את הסירה עליו,
 עצמו גילעדי יחד. גם ואירופאי מיזרחי מזון הוגש
האורחים להנאת וניגן לפסנתר אחר־בך ניגש

מנשה ציפי
ח ל 11 ת ד1ה  המש־ יופי, חני הרקדנית ח
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נשכבה המיסעדה, במרכז שניצב הפסנתר על טיפסה


