
ו!ושטן,

׳חשת׳

 הרקדניות ארבע מבין אחת היא הרקדניתהרץ סמרו
 את רישמית שפתח הפתיחה, בקטע שהופיעו

 בהמוניהם, הצטופפו לא העיר תושבי ברמלה. המתחולל המחול, פסטיבל
דיסקונט. בנק של האדיבה בחסותו שנערך הריקודים, במופע לחזות כדי

 לפני עד שהיתה הסולטן, בבריכת
 חיות־הבית של הריכוז מקום שנים 36

 קולק ושטרי ירושלים, של העזובות
 של הירקון לפארק אותה הפך

 הירושלמי בקור עמדו ירושלים,
 ללהקה כפיים ומחאו צעירים מעריצים

לים. מעבר
 באותו לירושלים עלה שלא מי
 של דקות בכמה לצפות יכול היה ערב,

 בערב, למחרת טרנספר, מנהטן
הטלוויזיה. של השבוע ביומן

 הלהקה זמר של אשתו היאפול נויסטין
 לבעלה נלווית היא אלן.

 משמאל: הלהקה. מן חלק כבר והפכה ההופעות בכל
טים ומייסדה, הלהקה מנהל של אשתו האוזר, דוריס
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 * הלה־ את פעם מדי שמנציחה חובבת צלמת גם היא
 המשעשעת גיינגיית, בנטון, שריל הזמרת משמאל קה.
 | מנהטן של בהרכב חדשה היא לבימה. מחוץ גם

| שנים. חמש לפני רק ללהקה והצטרפה טרנספר

5 גושובסק׳ יוון
 של הישראלית הצלע את בניו־יורק. מושבו מקום

וירוסלב קמינסקי, אדלה המתופף לפניו היוו הלהקה

 מנהטן בלהקת זמרת היא יסיגל: גיניס
 שירים מבצעת אשר טרנספר

 בלהקה מסעותיה בכל הרוק. בכיוון שנוטים קיצביים
ניס ג לארץ. גם כמובן שבאו הוריה, אותה מלווים

 1 שבו שרתון במלון לבעלים המתינו השתיים האוזר.
 י העליזה. המסיבה נערכה גם ישם מתארחים הם

 את לגרוף גמרה הלהקה שכל אחרי רק כמובן
למלון. ולעלות בריכה טו לצאת התשואות,

תו והקדיש אז ג קטע ניגן הוא יעקובוביץ.  כאחיו, או
 ושחגג (משמאל) השומעים קהל בין זמן באותו שהיה

 בן של פניו את מסתירה ירון של ידו הולדתו. יום את
הידוע. הדוד עם להצטלם מאוד שרצה צביקה, אחיו

 שז הרקדןקמפ לינדס׳
סיים' שלו,

 לתפוס יכול אותו למצוא שרצה ומי
בת״דור להקת של לסטודיו הצמוד

ברמלה רוקדים

 השבוע הופיעה טונספו״ ״מנהטו האמריקאית הלהקה
ת״ו־יס!■שואלי□ של ענק קהל לפני בירושלים הסולטן בבריכת


