
 בחברתה חתולי, בכינוי הידוע המחזאי־סופר,שוייבר אלי
 אלה בימים העסוקה שביט, זזי השחקנית של

הכנסת. של בהפצצתה העוסק מחזה כתב שרייבר בכורה. בנה בגידול
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בחברתה. הדוק הנראה בורר, בועז עם נישואיה על האחרת השימחה

 השבוע חגגו ועוגות בורקס על
 את האחרון הקיץ ההצגה משתתפות
 נווה־צדק. תיאטרון בחצר הפרמיירה,

 השחקנית שכחה לא ההופעה בסוף
 ל״תינשמת להודות ליטאני ג׳ודי

 ההצגה את שליוותה האסתמטית״,
מצמרת־עץ. דראמאתיות בנשיפות

 שבעה ההצגה, כוכבת דיין, רחל
 הסתם, מן ולכן, ממסיבות, כנראה
 להצגה, חברתה מהאירוע. נעדרה

 זאת לעומת העדיפה שלג, עירית
 הסרט בכורת פני על הזאת החגיגה את
 ,בכורה — השתתפה בו שגם ,51 בר

הזמן. באותו בדיוק שנערכה

ך *1111 ך ן  קט הזמר של אחיו גורדון, לדייוויד הנשואה |1ן
# |  הצגת־הלסביות שחקנית של בחברתה סטיבנס, |1 1 1111 |
הבכורה. לכבוד שנערכה במסיבה ליטאני, לדני הנשואה ליטאני, ג׳ודי

מהמח נהנה כוכב״הסרט
 של כדעתו שלא מאות.

 טובה. שחקנית שסמדר ג׳וליאנו דיין,סיפר
2 יי— 2 י ^י ^——

 לאחר שנערכה למסיבה בא ,ך 1111011^1
בליוויית 51 בר הסרט בכורת ̂■1.111111/1 11/1
(בתצלום). אביב עליזה עם ושוחח שדה, סנדרה אשתו,

מארחת
ש י ד י י ב

 הסרט של העגמומי תוכנו אפילו
 שימחת את להשבית הצליח לא ,51 בר

 הבכורה לאחר שנפגשו ויוצריו, כוכביו
עליזה. במסיבה

 הקשיב כוב־הסרט, מר, ג׳וליאנו
 שקיבל הרבות למחמאות גלויה בהנאה

 ובמיוחד — מהאורחים מישחקו על
מהאורחות.

קלצ׳ינסקי, סמדר השחקנית
 אסי הטרי, בעלה ללא להקרנה שבאה

 זכתה אך למסיבה, נשארה לא דיין,
 מעמיתיה מישחקה על מחמאות לנתח

 אבוטבול, אלון הצעיר להפקה.
 הומו־ של תפקיד בסרט המגלם

 השחקן אחיו,, בחברת הופיע סכסואל,
 מופיעים הם כי וסיפר קירר, אבי
 על הקרב חדשים: סרטים בשני יחדיו

 של ובסירטו הגששים, עם הבית,
צעירה. אהבה מזרחי, משה הבימאי

 היתה רבה תשומת־לב שמשכה מי
 ואלרי, עדה לשעבר מארחת־הבארים

 ביטויים ובעזרת נמוך בקול אשר
 נהנתה כמה עד סיפרה ביידיש עסיסיים

 להצטלם שמחה ואף בסרט, ממישחקה
 השחקן הקולנועי, בעלה עם ולהתנשק

אלקלעי. מוסקו
 זכה גוטמן, עמוס הסרט, בימאי
 מירי, מאחותו, במיוחד חמות לברכות

 אינו במישפחתם היופי כי הוכיחה אשר
בלבד. הגברי הצד של הנכס

קווטיז;דו טונג׳ו
במסיבו וקבוע חשוב אורח לאחרונה

ה הפסטיבל", חכים לבנה
מפ של ידועה למישפחה ובת נוע


