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באוכל ישראליים ספורטאים מאכיל נרמני שף

 הישן- הפאב בעל דודו, של אשתודור דבי
אמרי היא בעלים, שהחליף חדש,

 הם הילדים את בארץ. להשתקע שהחליטה קאית
 בפתיחה. החיה הרוח היתה דבי באמריקה. השאירו
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 הפאב־מועדון את שפתח הזמרדור דודו
 אלה בימים מוציא גם החדש,

 שלו המרץ את להשקיע מבטיח הוא משלו. תקליט
תל־אביב. העיר של והלילה הזמר חיי בכיבוש

המיק־ אופקיה את הרחיבה השחקניתריבלין ליאורה
 יוצאת היא זמרת. גם להיות והפכה צועיים

מאו ולכבוד מספרדית, שתורגמו לילדים, שירים של תקליט עם לשוק
בתצלום). (לידה בסר גדליה בחברת השבוע חגגה היא זה רע
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 הערב, את פתח הוא דור. דודו של דודו הוא מנה,

חוללו התימנית העדה בני וכל בתוף, מכה כשהוא

ס היו כבר פתיחזת כמה כר1ז אינו שאיש המקום *

 המקום
של

פררריקה

 יחד ושר לבימה עלה הוא אחר״כן המוסיקה. לקצב
 מפיקה ארז, לוורדינה נשוי שהיה איתמר, בנו, עם

 מאוחר יותר נבון. אופירה של ואחותה בטלוויזיה
הפאב. פתיחת לכבוד הוא גם ושר כהן, יזהר הגיע

 המקום היה זה שנה 15 לפני
 היה הוא בתל־אביב. ביותר המפורסם

 שנפטר סגל, ולרב לפרדריקה שייך
 יומיים ).27־26 עמודים השבוע(ראה

 את לקח רב של העצור. מותו לפני
דור. דודו ההיסטוריה בעל המועדון
 למישפחת בן זמר, הוא דור דודו
 הגדול. סולימן של מישפחתו זמרים,
 עם דודו חי ארוכה תקופה במשך

 הבלתי האפשרויות בארץ מישפחתו
 נשארו ילדיו שני אמריקה. מוגבלות,

 אשתו עם לישראל עלה והוא שם,
דבי. האמריקאית,

 הרבה ידע כבר עצמו המקום
 כל צורה ושינה בעלים החליף פתיחות,

 המקום היה פרדריקה אחרי שנים. כמה
 אחרי מנדיס, ונקרא שאולי לרפי שייך

 ישראלי שימעון המקום את לקח זה
 למקום יקראו היום המרתף. לו וקרא

 בני כל של הראשונה האות כמו די,
 דורית דודו, דבי, — דור מישפחת
מוסיקה. הרבה שם יעשו וגם ודניאל

״״.׳ שניגרו מוטלה
 בתצלו לידו ישראלי. אלי של המיסעדה

תל״אביג בהפועל כדורסל שחקן בעבר

□יחדוטרי□

בבכו השבוע הופיעו אפרים, לשעבר, ובעלהשמיו אסתו
 שירים שרים הם החדשה. תוכניתם של רה

 בגיטרה. עצמם את מלווים כששניהם ולחוד, ביחד וישנים, חדשים
בתל-אביב. צוותא במועדון היתה הגרושים הזמרים צמד של הבכורה


