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דומינגו פלאסידו
הרבים הנלהבים המעריצים

שהו מהבשר לטעום גיסו להט ושלמה
 על״ידי הרף ללא הופרעו אף להם, גש
המהולל. הטנור בחברת להצטלם שחפצו

 היפה ישראל
לסרטים חסות נותנת

 הטנור
 והגברת

1 מס
 יורם — גלובוס־גולן הצמד

 סרטים. לעשות אוהב — מנחם את
 מסעות לערוך אוהבים גם השניים

 שהם לסרטים מפוצצים יחסי־ציבור
 הסרט הוא ברשימה האחרון מפיקים.
המהולל הטנור של בכיכובו אותלו,

אר הובא כך לשם דומינגו. פלסידו
כוכב־הסרט. צה

 המועצה של חסותה את קיבל הסרט
 יושבת־ראש מידי יפה ישראל לארץ

 אורה הראשונה הגברת המועצה,
היש הבכורה הצגת לאחר הרצוג.

 קוקטייל מסיבת נערכה ראלית
 ״כל כמובן, התל־אביבי. בהילטון

חינוך". למיפעל נתרמו הערב הכנסות
 הקוקטייל נערך שבו האולם בחלל

 שיריוני־אבירים, של תפאורות פוזרו
 מכל וחשובות חשובים והרבה־הרבה

לש ובנקאים בנקאים שם: היו הזנים
 תיאטרון, שחקני אנשי־חברה, עבר,

 וכמובן, לשעבר, וכוכבים כוכבי־בידור
עיתונאים, הרבה־הרבה
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דמון. גילה המארחת - למטה מימין בתצלום העיתונאים. רוויית טייל

גורפינקל דויד
 שרה. סטילס
22

 בחברת הקולנוע, צלם
 ה- צלמת אשתו,

בסירטי״גולן. לצלם מרבה גורפינקל

צירינרר
ואמנים

בעם
 מארגנים לעם אמנות מיפעלי

 אותם ושולחים שונים מענפים אמנים
 במקומות או מרוחקים באתרים להופיע

 אמנותיות, בחוויות מורגלים אינם אשר
הכרכים. לתושבי בדרן־״כלל המוקנות
עוס במיפעל חלק מהנוטלים רבים

 ועבודתם ממוסדות, בהפקות קים
 הופעות כלומר, — לעם באמנות
 בתי״סוהר, כמו מרוחקים, במקומות
לג היא — ועירות־פיתוח מתנ״סים

המילה. מובן במלוא שליחות ביהם
 ערב המיפעל עורך לשנה אחת
ל פרסים ומחלק למשתתפיו, הוקרה

 האירוע נערך שעבד בשבוע מצטיינים.
 ובמהלכו בתל־אביב, צוותא באולם
 פרוזה, בקיטעי־שירה, רבים הופיעו
 שבין בהפסקות ופנטומימה. מישחק

הפרסים. חולקו הקטעים
 אמי מחול: אבס, שלמה ספרות:

מו רפפורט, ודויד אידלשטייו
 רזיה תיאטרון: מלצר, מיכל סיקה:

ישראלי.




