
 יין שיכורים, על שירים שרו הם אמדורסקי. עם הופיע וכשירה בפנטומימה,
 שהממשלה שהחליט צפיר, טוביה של החיקוי קיטעי גם נשמעו באירוע ואהבה.

 את הציע הוא לתפקיד היין. מישרד את לה להוסיף כדאי ואולי מדי קטנה
תיק. בלי תיק זה אם אפילו לו, שמוצע תיק לכל עצמו את שמתאים שרון, ן_אריק

בנזין קצת
 דן בקולנוע חגיגית בהופעה השבוע,11

 הבימה. על מחדש הלהקה עלתה בתל־אביב,
 לתוכנית אותם לצלם שיבואו להם הבטיחו

 תמיד שזה כמו אבל, פופ. עד הטלוויזיה
ה שביתת פרצה השידור, ברשות קורה

צולמה. לא וההופעה מדורגים הלא עובדים

ה 111111 ״ | | |  בנזין, בהופעת לחזות בא תיסלם, להקת חבר לשעבר |
בקצה עמד הוא ללהקתו. רצינית מתחרה היתה שבעבר 11 1111 1111
 לקצב רוקד אותו לראות אפשר היה פעם מדי לזימרתם. והקשיב האולם

ומרץ. להט מלא ריקוד של ברגע נראה הוא בצילום הלהקה. שירי

 הבנות[
אסי שר

ונדב
הקיצוצים, בעידן גם הפתעות. יש

 הישראלי. לקולנוע עתיד כנראה יש
 נדב והבימאי דיין אסי הודיעו השבוע
 סרט לצלם מתחילים שהם לויתן,
 הסרט מסיבה. ערכו כך ולכבוד חדש,

 כל בנות, שבע על ויספר בנות, ייקרא
 לצה״ל, המתגייסות אחר, מרקע אחת
 המשותפות הטירונות תקופות ועל

שלהן.
 והוא דולר, 800,000 יעלה הסרט

 איטלקית־ישר־ קו־פרודוקציה יהיה
 מרצלו הצלם אותו יצלם אלית.

 ציוני בבית למסיבה בא שלא מקיוקי,
 הלא למטוס עלה הוא כי אמריקה,

הצילומים. תחילת ליום ויגיע נכון,
 הצד באחריות היא לסרט המוסיקה

מאוד. שמחה תהיה וזאת האיטלקי.

| י1ך1| ק1ך ך ך  לידה בנות. החדש בסרט תופיע השחקנית ך
11 1 11 1-1 1| נפגשות השתיים רביגוביץ. אריאלה השחקנית /

 בחינת בסרט היה זה שעברה בפעם סרט. צילומי בימת על השניה בפעם
פרטית. חגיגה וערכו להיפגש מאוד שמחו הן טובות כחברות בגרות.

תש התמונה, במרכזגולדנברג חלי
 בתפקיד בסרט חק

 הסרט, של הראשית השחקנית משמאל: הקצינה.
הסרט בקולנוע. השני התפקיד זה שלה אזולאי, חנה

 לאוהבי ותהילה. זעם הוא שיחקה שבו ו׳קודם
 בתיאטרון רצינית כשחקנית מוכרת היא התיאטרון
 של היפות אחת שהיא חימיאן, רחלי :מימין הקאמרי.

1 הראשיים. התפקידים באחד משחקת גם הסרט,

|1ןך ך■1\11^ דיין, אסי התסריטאי של בנו |
ו / בימאי של לפיו ידו את דוחף | 1 11\

 קרולץ האם מחייכת עומדת לויתן. נדב הסרט,
מה באחד בסרט, משחקת היא שגם לנגפורד, ;

 . מעולם, חיילת היתה לא היא המרכזיים. תפקידים
 ליאור מתחיילת. שהיא הראשונה הפעם לה וזו

 ן של היחיד הכוכב והיה והאם האב בין התרוצץ
י הסרט. צילומי תחילת לכבוד שנערכה המסיבה,

מנשה ציפי


