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בפקק נתקע השר ★ צרפתית יבח1
 סגורה יחידי 6000

גדורה הכי במסיבה

 במחזמר לאחרונה שהופיעה צעירה רלןדניתחדד עירית
 בעניבת״הפרפר בהופעתה בלטה הנאווה, גבירתי

המונים. הגיעו הדחוסה למסיבה הסינרמה. במועדון שלה הזוהרת

בר הדלתות. על צבאו רבים אלפים
 פקקי־תנועה נוצרו הסמוכים חובות

הו העירוניים שרותי־החרום חמורים.
 מי היה אסון. יתרחש פן בכוננות, עמדו
איש. 6000 במקום שספר
 מסיבת־הה־ סביב היתה המהומה כל
 מוני־ העיתונים רשת שערכה מונים

דיס עם בשיתוף טין־גלובס־כספים,
שעבר. בשבוע הסינרמה, קוטק

 אחד, ח״כ רק היה האלפים כל כץ
 לאוזן מפה מהמערך. דיניץ שימחה

 אך לחגוג, בא שרון אריק שגם נמסר,
 עיקבותיו על סב הצפיפות, את כשראה

 נתקע הוא אחרת, גירסה לפי והסתלק.
 מכל לדיסקוטק. בדרכו בפקק״תנועה

 מופע תצוגת־אופנה, הפסיד הוא מקום,
 תחרות ואת החיפושיות חקייני של

הארוכה. הנשיקה
11*1X1 ך ך  התל-אביבי, הסינמטק מנהל ן1\

# ו מי את מרים בריקוד, שנסחף 11^ 111 |1 \
ואחיהם 38 בו גרוש אלון, ירושלמית. עורכת״דין רי,

 יאיר והצייר הראל אהרון המערך ח־כ של הצעיר
 הוא בקרוב לסינמטק. נשוי הוא כי הכריז גרבוז,
[ סרטים. בתחרות כשופט שם לשמש לגרמניה, ייצא

 01777* הם
ררבר גם

הפנ־ הפקת הועלתה בשקט־בשקט
 200 כבר המדינה גבירתי טומימה ;

יורם המשתתפים, לשלושת פעמים.

 ואורי פרידמן מרטץ בוקר,
 ההזדמנות סוף־סוף ניתנה טננבאום,

לדבר.
 ש־ קטנה במסיבה בקול פצחו הם
 המופע לכבוד בית־לסין, להם אירגן

בצר רק אז מדברים, כבר ואם .200ה־
מצר ותיקים עולים השלושה, פתית.

 אצל מלאכתם את שם שלמדו פת,
את לתרגל שמחו הפנטומימאים, גדולי

 הצרפתי התרבות נספח עם שפת־אמם
 ממישרד־החוץ. אביטל קולט ועם
 למשל, כמו, עברית. שדיברו גם היו

 אלנד גילה ואשתו, אגמון יעקב
 ידי־ ועורך שמר גדעון השחקן גור,

יודקובסקי. דב עות־אחרתות
 מה־ טעמו שפה, הבדל ללא כולם,
 על־ידי שחולקו המטוגנות, פיטריות

המעולה. ומהיין המלצרים,

 במסיבה (מימין), פרידמן מרטין הפנטומימאית
 סמדר המדינה. גבירתי של 200ה־ הצגת לכבוד

מישחק. לומדת מרטין, של 16ה״ בת בתה (משמאל),
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