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בסקינד. שאולי עם רקדה היא ההצגה לשחקני שנערכה
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תן קומפני, אוכספורד אטרון הקרם. עוגת את חו

 המחזה את — הקלאסי האנגלי
האמלט. השקספירי

 להם ערכו לאנגליה שובם לפני
 עוגה עם קטנה מסיבה הבימה בקפה
ועתירת־קלוריות. גדולה

 עליצות הפגינו קרי״המזג האנגלים
לפרו העוגה חיתוך מבודח. ומצב־רוח

 כוכב- על־ידי קומית בהצגה לווה סות
 שנקרא טרלפול, דייוויד ההצגה
אותה. לבצוע
 עוגת־ שפרוסות הרבה חסר היה לא
 בסצנת כמו באוויר, יתעופפו הקרם

הוליוודית. סלפסטיק
 שבעו שאכלו, אחרי יותר, מאוחר

מארחי עם יחד האורחים, פצחו ושתו,
 נגילה הבה בשירת הישראלים, הם

מהר דווקא לאו מוכרים, שירים ועוד
השקספירי. פרטואר

 לאורחים שרה פלד טלי הזמרת
 ניסו שלצליליהם ארץ־ישראל משירי
 הזמר האלה. הימים ברוח לרקוד,
 מירושלים, למסיבה שבא ייני, ליאור

 תוכנית בהקלטת שהשתתף אחרי
 הצטרף מחזמר, הלילה הטלוויזיה

סוער. בדואט לזמרת
 שהצטרפו הישראלים הרוקדים בין

 תיאטרון שחקנית היתה לאנגלים
 בחברת שרקדה גור, רבקה הבימה

 של יחסי־הציבור אשת גפן, אביבה
התיאטרון.
 הצגות מנהל בסקינד, שאולי
 השחקנית עם לרקוד זכה בתיאטרון,
 ברגר, שרה היפהפיה הבריטית
אופליה. את במחזה המגלמת

ל עד נמשכו והשתיה השימחה
 בסיומו, הלילה. של הקטנות שעות
 על המתנדנדים האורחים שעלו לפני

 תורכי קפה לכולם הוגש יצועם,
 הטכס, כללי לפי מנחושת, בפינג׳אנים

 הבריטיות המושבות בכל כמקובל
כמובן). לשעבר, (המושבות שבמיזרח

הגיעו מאדינבורו הישר. אוכספורד. שב־ באדינבורו התיאטרון פסטיבל
— כאן והעלו לישראל, הלהקה חברי שהו־ הלהקות אחת נסתיים. סקוטלנד

התיאטרון חובבי של לשימחתם של התיאטרון להקת היתה בו פיעה

 גלויה בהנאה אכל הרגשני הקול בעל הוותיק הזמר 1111
הוכנה העוגה הקלוריות. עשירת עוגת-השוקולד את 1 111\ /
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קומפני. אוכספורד להקת שחקני לכבוד שנערכה

 של אשתו חוזרות, מהלהקות זמרתדץ אורנה
 עכשיו הלהיט בעל דץ, משה הזמר

ל להצלחההבקבוקים. בדו־קרב ונרטבה שמפניה התיזה היא,

המי השמפניה, מסיבת
1

המסתפחת מסיבת :1א
 של הקטנועים על וזרי־הפרחים העציצים הגיעו בהתחלה

 המסתפרות, באו לבסוף הידידים. באו אחר״כך השליחים;
 היום מכנים כך — השיער מעצב שושן, בן ינקה של לקוחותיו

בתל־אביב. החדשה מיספרתו את שפתח — הספרים את
 האורחים ובין ינקה, של מיספריו את אוהבות בשיר הפוצחות

 אתי דץ, אורנה קריבושי, ישראלה כמו רבות, זמרות בלטו
בן־אברהם. ורותי בריק פנינה צבר,
 והמעבד הזמר ובעלה, ריטה הזמרת היו בהיעדרם שבלטו מי
 שם מחיפה, מיברק־ברכה שלחה ריטה קליינשטיין. רמי

ערב. באותו הופיעה

 רץ! אורנה
 ניעו שמפניה,

 עצנ לשד עד
 הה הספר
 התזו לאורנה
 נ לא אבל

 יו תחת תמיד
 החל ינקה

 ש׳ תיסרוקתן
ואחר־כ אלי,

 מתיז ,23ה״ בן הצעיר הספר
שמפניה, מבקבוק עבר לכל

אז לב ארבע דומה. מעשה על״ידי כולו שנרטב אחרי כפעולת־גמול,
בנינה


