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והפולניות הפולנים באן חוגגים בבה
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שלג. מעירית בנשיקה זנתה היא ההצגה, ברוח האחרון. הקיץ ההצגה שחקניות כל בחברת לחגוג אה
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לוי. אבי לקולנוע הסטודנט של בדמותו לריקוד, ראוי לה. ידועים המערבי הדיסקו סודות גם וכי פולניים,
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גויסוו אטה
בתצלום: אותן.

 שסיפו מהבדיחות לצחוק שלא יכלו לא עומר ונולי
לסבי/ נאלצו בהן ההצגות, 300 חרף קושניר, אבי

העליון המרתף להם שהכין העוגה מן טועמת אטה

מלאן 300ים
אוהבות

 שיוצרת הרב המתח מן להתפרק כדי
 השחקניות בין האחרון הקיץ ההצגה

 עם יחד כולן, הגיעו המשתתפות,
 הבית. למסעדת שלו, דני המפיק
 בסביבה, היחיד הגבר היותו למרות
מאוד. טוב הוא הרגיש
 עפו שם גם רגילה ארוחה בכל כמו
 המרכזי שהנושא רק עבר, לכל בדיחות

גברים. הפעם היה בהן
 השחקניות בין רטובה נשיקה לאחר
 הכריזה דיין, לרחל שלג עירית

 לחברה אמונים שומרת שהיא אירית
שרפשטיין. מיכה המפיק

 הנצחה !
בנחיל
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 כיבדו הנח״ל להקת מיוצאי רבים
 את בקומקום בהופעתם השבוע
חללי־החיל. להנצחת העמותה הקמת

 הערב את הינחה גולדבלט חנן
 את זה אחר בזה לבימה והעלה הארוך, 4
 צבי העבר. מן הנח״ל להקת כוכבי ;
 מירי שמיר, אפרים בומס, ;
 סנדרסון ודני קשת ששי אלוני, ;

המופיעים. מן חלק רק היו
 סנדרסון דני למטה: בתצלום

 בצלחת בעניין הצופים שמיר, ואפרים
הופעתם. לפני להם שהוגשה גבינות

לנעמי
 תל־ באוניברסיטת שנתים, לפני

 בהפקת הראשונה בפעם הציגו אביב,
 נתיב ניסן של למישחק בית־הספר

 חוץ בני היו כולם בשם מקורי מחזה
 מייד שוויצריה. חופי או - מנעמי

 הזריז המפיק מיהר הבכורה אחרי
 שחקני את להחתים אגמון יענקלה

 הופעות חוזה על הצעירים הצגה
 הצגה הפכה מאז ליסין. בית בתיאטרון

 היום עד והוצגה גורף־קופות, ללהיט זו
 איש נטויה. היד ועוד — פעם 300

 שייתקע שיער לא המוחתם מהצוות
 כבר הם היום אחת. בהצגה רב כה זמן

 להפגש ומקווים בעצמם, יותר בטוחים
.500ה־ לחגיגות במסיבה גם

 ההצגה שחקני כל התכנסו השבוע
להח שהספיקו אותם וגם הנוכחיים,

 האירוע את לחגוג תפקידים, ליף
 בהמרתף 300ה־ ההצגה של המשמח
הה מכוכבי אביקושניר, העליון.

 המיקרופון, את בפתיחה מייד נטל צגה,
 כפארוריה הנוכחים את והצחיק

 זאת זיהו אחדים בדרנים. על מצויינת י
הטובים. בימיו זוהר אורי של כחיקוי

 את לבימה קושניר העלה אחד־אחד
 וכמעט ומפיקה, שחקניה יוצרי־ההצגה,

 יענקלה לעולם. משהו לומר אותם אנס
 התיאטרון, של הקודם מנהלו אגמון,

 האחרים על אבל יפה, איתו התמודד
 ביחוד — חזק לרדת קושניר הצליח

 זארה ארמני ממוצא השחקן על
 ממקומו לו שהשיב וארתאניאן,

 עוררו אשר עסיסיות, קללות בכמה
השחקנים. חבריו בקרב אדיר צחוק


