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השתתפה. שבהן מהצגות בקטעים הופיעה ובהמשך לשלוש במסיבה הקהל, של מחיאות־הבפיים לקול גבריאלי. מרים את לברך שבאו

 מסנדלים
הביסה את

שמע לא עוד להבימה! ״מתנכלים
 פתח כך בהקאמרי־ סינדול על תי

 ארוחת־הלילה את ניצן עומרי בחיוך
 ששלמה אחרי ותיקי־הבימה, של

 סונ־ מכוניתו כי הודיע בר־שביט
 50 למסיבה. להגיע יוכל לא וכי רלה.
בוכמן, נחום חגג מישחק שנות

 שניהם שנה. 45 ״רק" טל ועדה
ש בארוחה בביבוף. יחדיו משתתפים
 את טל הושיבה באביבית, התקיימה

 המגלם שחר, אוהד הצעיר השחקן
 אמיתית אמא וכמו בהצגה, בנה את

 סיפרה טל טוב. שיאכל הקפידה
 עד יסודי. כל־כך שחקן הוא שבוכמן
 שחנק כמעט חניקה. בסצינת שפעם.

 הסדרנים שעלו עד — למוות אותה
אותו. והפסיקו לבימה

 ניצן. התלונן הסיפורים,״ רוב ״אבל
שליימלה." אצל ״מסונדלים

 אחרי שחר, ואוהד ,45 טל, עדה בהבימה, שנה 50
למטה: בתצלום הלאומי. בתיאטרון ביבוף, בכורת

ומרוצים. שבעים האמנותי, המנהל ניצן, ועומרי הבימאי, לבינסון, מיכה
מכמן נחום

עם מנגו
גבריאלי

 צופה שהוא לוין, חנוך על מספרים
 זה אם מהצגותיו. אחת בכל ערב־ערב

 שלוש כבר בדרכים שהוא הרי כך, אכן
 גגריאלי, מרים אחרי נוסע שנים,

 ההצגה רקובה. שעה בשש, לצפות
הק על שנים שלוש לאחרונה חגגה

למסי נהדרת סיבה שהיווה מה רשים,
הוותיקה. לשחקנית בה

התאספו השחקנים מחבריה הרבה

 מתנות לה וחילקו העליון, בהמרתף
 שבהן קיטעי־הצגות בדמות מקוריות,
לשש. במקביל השתתפה,

 פתח הערב, את שהינחה רייזר, דב
 ממש מרעישה, בידיעה דבריו את

 עושים סתם לא מתה!: לא ״מרים פצצה:
 הופנו הפנים שכל אחרי וכך, ערב!" לה

 לטנגו, לבימה להזמינה היה יכול אליו.
 כולה — לם עדי הצטרפו שאליו

 כרמון. ויום!? — שחורים בבגדי־עור
 וכובע כתום בטרנינג עיני, מנחם

 בריקוד־סטפס, הלהיב שחור, ברט
 שהציגו שחקנים לבימה עלו ואחריו

 לשנות נאלצת כשהיא גבריאלי, עם
הרף. וללא במהירות דמות

ה טר אס
 השלושים בשנות צעירה להיות איך
 היפה הזמרת אחת? ובעונה בעת וסבתא
 יעקב של נכדותיו יודעת: גל נירה

 לה בחרו אשר הן בעלה, בן־הרצל,
 תשיר שאותו סבתליה, השיר את

 העולה חנוכה מופע שיר־לי, בפסטיבל
בנתניה. לראשונה השנה

כ עצמם העמידו ילדים 250
ומ ״הגדולים״, לצד לשיר מועמדים

 המיקצו־ עם שישירו ,17 נבחרו תוכם
הקשישים, אלה, כל המבוגרים. ענים

ה ו י ד ה  (קום אליאס יהודה הזמר עם 1ד1ך ו
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כהגא. ודלית ווליניץ, דליק שיר־לי, מנחה שמאל:


