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־* שחווים לבשה שוב ..העד גיבורת
 שלבבוד המסיבה על המנצח ★ הון גולו׳ את מנצלים

היוח־נונ בונבת של התיסווקת מיבנה ★

רקובי קורם נתנו הדודאים וגם

 לילדים נשיקות לצ׳יץ, נשיקות שלה,
 לסינמטק אבן־פינה הנחת בתל־אביב,

 הכל לשם. הקפצה פה, טיול 'החדש,
טירו של בסיגנון מטורף, ריצה בקצב

 שבמסיבה פלא אין. אוף. מוורות. נות
 תל- בהילטון בהשתתפותה, האחרונה

 עייפה תשושה, נראתה היא אביב,
וחיוורת.
 מייד דרשה להגיע, שאיחרה גולדי
 עליה והתנפלה משקה, כוס בהיכנסה

לל כשגמרה בלב־מדבר. מעיין כעל
לחיצות״ידיים סיבוב עשתה גום

 לפרגן יודעים לא שהם האמנים, על עליהם, אומרים
 בהתגלמותו פירגון לראות שרוצה מי שטויות. לשני. האחד

 קובי למלחין שנערכה במסיבה בחמאם, להיות צריך היה
 סיבה הם ספר־שירים והוצאת עבודה שנות 20 אשרת.
שרל׳ה אפילו מצויינת. היתה שבאמת למסיבה, מצויינת

 כול — שכתבה קטע וקראה מאשדות־יעקב, באה שרון
 לארג ניסה נצר אפי אושרת. של שיריו משמות מורכב
 לוי אושיק הדודאים, לבימה עלו ואחריו בציבור, שירה
 שנגמו בערב וטובים, רבים ועוד דגן צילה גל, ריקי

בבוקר.

משקה טס
נפשה להשיב

חב הצלחת שמאחורי האשהתומו עדה
(משמאל), אשרת קובי רה,

והופעת שנות־יצירה 20 היפואי בהחמאם שחגג

 נאלץ לגל״ץ, שהוקלטה המסיבה, לקראת שיריו. ספר
 ובזמן החזרות את ניהל הוא קשה: לעבוד אושרת

הזמרים. את ליווה ואף התיזמורת על ניצח המסיבה

 לא מזמן כבר מתיש כל־כר שבוע
 תל־אביב קרן הון. גולדי על עבר

 ניצלה בארץ. אותה שאירחה לפיתוח,
הממי לראש נשיקה הסוף: עד אותה
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זכתה. בהן הרבות מהמחמאות מאושרת היתה היא

 הקלטה לאחר ועייפה, תשושה למסיבה שהגיעה |1ךפ 1*ר1\|
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מעריב. העיתון עורך עידו, של הצעיר אחיו דיסנצ׳יק, רוני נראה מאחוריה

 והנוצצים החשובים כל בין וחיוכים
 ואנשי השחקנים כל בין לשם. שבאו

 שחקן- דווקא בלטו במקום הקולנוע
 וחברתו, אוחנה אלי הכדורגל

 היו נוסף זוג סמנתה. הדוגמנית
 אבוטבול אלון שחקן־הקולנוע

 מגלי ויפה צעירה כתבת צור, ושירי
צה׳׳ל.

 הסינמטק מנהל היה מכולם המרוצה
שגולדי גרבה, אלון התל־אביבי,

 דולר אלף 400 של צ׳ק לידיו העבירה
 אולם קרא בתמורה והוא בתרומה,
שמה. על בסינמטק

 שחנכה ההולנדית(מימין), הדיסקו זמרתקאטש סייס׳
הז של בחברתה הסינרמה, דיסקוטק את תיה

פ ירון הדוגמן קפה. ברוק הזמרת לכבוד שנערכה במסיבה ביאטריס, מנית
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במסיבה. צבי, בבית למישחק רה


