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לאחר במסיבה לוי, שושנה אמה. עם דגן, עזרא מאי

 היא השיער אדומת עירית מאוחרת. אהבה בכורת
 במו־ הצגות־ילדים בעלה עם יחד המעלה שחקנית,

אירית. היתה המוסיקה הארץ. ובכל תל״אביב סיאון

בלי זרקורים
צנזורה

 אינם ידץ ויוסי מרון חנה
 לעברם למשוך כדי לצנזורה. זקוקים

 ותיקים אריות שני אור־הזרקורים. את
בהח מספיק זה אחת, בימה על כאלה

לט.
 היו נשוי, זוג גם בעבר הבימתי, הזוג

 אחרי במסיבה הראשיים המחותנים
 בתיאטרון מאוחרת, אהבה בכורת

 אירי בסימן היתה המסיבה הקאמרי.
 באירלנד, מתרחשת המחזה עלילת —

 מיתרסי־השינאה בין באהבה ועוסקת
הי לפרוטסטנטים. הקתולים שבין

מב כולם נראו בקאמרי שהיו הודים
 אייריש שתו מחמאות, חילקו סוטים,
 ללהקת האזינו הביסים ובין קרים

 מוסיקה המנגנת שחורה, קטיפה
מקורית. אירית

 במקורו, אירי הרצוג, חיים הנשיא,
 לוי, משה הרמטכ״ל אך נעדר,

 וגם לבוא הקפיד במקורו, עיראקי
וידין. למרון נרגשות החמיא

 מתנה השאירה ההצגה כימאית
 שבו אירי, ליקר בקבוק לשחקנים:

 לכולם. חילקה וממנו מרון חנה אחזה
 סנדרה הצעירות השחקניות שתי

 פינה תפסו נוימן ורבקה שדה
 את יודעות כשהן בניחותה, ושוחחו
 כוכבים מסתובבים לידן כאשר מקומן

ותיקים.

 על מרון חנה :
 בכורת אחרי
בבקבוק זוחזת

 בימאית־ההצגה. על״ידי לשחקנים שהושאר אירי, ליקר
 וביחוד הנוכחים, מכל מרון זכתה נוספות למחמאות

בא. לא אירלנד, יליד הרצוג, חיים לוי. משה מהרמסכ״ק

 במיסעדה ל״סעודת־גיבוש״ השבוע
אילנה הקרב. המופע .לקראת ית,

 לשיר, מוסיקה לראשונה כתבה אביטל
להיט ,קריבושה. ישראלה שתבצע

 ישראלה הזמרת של מידה בליטוף זכה דליק, של המפורסם כלבו מ1
 על״ידי שחובר שיר הנתנייתי בפסטיבל תשיר ישראלה קריבושה. •1

הים. אל לשירה שיצטרף בטוח, להיט יהיה כי אומרים שכבר אביטל, ילנה

ודו שוקי מהצמדדורית
 פרויי- אמיר עם רית

טריה. גרושה היא דורית
 ,המנחה ,'וולינץ דליק אומרים. בטוח,
 השירים את המגלה אסטרונאוט יהיה

 שיר-לי. הכוכב על
בלבד. יפים שירים שיגלה רק

בנקי אילנה
הנוכחים

לצה" גיוסה לפני ,18 בת
 1תשומת- את ביופיה משכה

ם לחטוף נהנו במסיבה ומטעמים סנדוויצי
צילם פדידט; מזלי כתב:

 1 ויפה צעירה מלצרית ז״ל,
 ן האורחים. של ומת״לבם

1 ממגשה. שונים זטעמים
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