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בבית נשארה ריטה ★ אשתו לכבוד

 צופים אלף 100 הופעות, 20
 ליקט סופרלטיבים והרבה נלהבים

 ארצי. שלמה האחרונה בשנה
 לספור הולכים כשהמפיקים עכשיו,

 ידיים לחכור ארצי יכול הקופות, את
 במשך זה. את עשיתי ולומר: בהנאה
 לאחר האחרונה, ההופעה שעות שלוש

הזיע בכה, צחק, הבימה, על שהשתולל

 — ובצדק — אדירות תשואות וסחט
 לנוח המצויינת וללהקתו לו הגיע
 לפחות אז הדפנה, זרי על לא אם מעט,

בתל־אביב. המיטבח, פאב כיסאות על
 במסיבה, לו זומנה אמיתית הפתעה

 העניקה קרן, בשם צעירה כשמעריצה
 (שצולם ממוסגר, שלו, ענקי תצלום לו

ארצי, מהופעותיו). באחת על־ידה

 ההופעה במשך ושוב שוב שטרח
 לשולחן עימם ישב לנגניו, להודות

 הענקית מעוגת־הקצפת האכילוהו והם
 היפה, אשתו במיוחד. המקום שהכין

 השיר את בהופעה הקדיש לה מילכה,
 תוך בכה ואף אשתי, את הזמן רוב
 לעבר פונה כשגבה ישבה הביצוע, כדי

במקום. שנכחו הצלמים

 המוסיקאלי המפיק של אשתולהב פסי
 תקליטו את שהפיק להב, לואי

בשוק. הטוב למפיק נחשב לואי ארצי. של האהרון
המת־ ארצי, שלמה של אשתואוצי מילכה

ב מהופעות בדרד-כלל נזרת
במסיבה. כשהשתתפה בעלה את הפעם כיבדה אירועים,
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שקט. לא לילה המצליח המופע של האחרונה ההופעה לאחר שנערכה
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 שלה. הלהקה — בארץ עונה לכל

 חברי אחריהם תיסלם, אלה היו בעבר
 בחברת מקווים ועכשיו, משינה,

 פופ־ אלה יהיו הליקון, התקליטים
 כולם — הצעירים הלהקה חברי לקס.

 צאת את השבוע חגגו — חיילים
 הצעירים במועדון הראשון, תקליטם
לשמוח: מה על להם היה שירוקו.

 את רכשו כבר טיפש־עשרה בני הרבה
 לצאת אותם שעודד מה התקליט,

בארץ. למסע־הופעות בקרוב
 צעירים השתתפו השמחה במסיבה

 בפיאה ,17ה־ בת ויגלר רונית רבים.
 בני הלהקה זמר עם רקדה שחורה,
 כותב לינור, לאייל ואילו בלק,

 המיכנסיים נפלו והמוסיקה, הטקסטים
 קליינשטיין, רמי ריקוד. כדי תוך
 עם לפרגן בא (שפעת) רימה בלי

 הצעיר שאחיו ממשינה, דיין איני
 של המוסיקאלי המפיק הוא דומיניק

 לא חיילים שכולם העובדה הלהקה.
 הקטנות, השעות עד לחגוג מהם מנעה

השולחן. על למחרת יישנו מקסימום
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הלהקה״הצעירה. לאנשי קרובה חברה רונית הדאשון. תקליטה צאת
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פללי. אניטה משמאל: בתצלום בברכות. שעוטרו בבלונים (בשחור),

 7נק היה תחרויות־יופי מארגן אילו
 רון קלרה הדוגמנים של לחתונתם

 לאו מתקשה היה לא נייקרק, המיל
 שהיו היפות מהנשים מיקבץ לעצמו

 במסי וחגגו בבית־כנסת נישאו הם
 מג שאותו סמס. הרבי במועדון ענקית

 דונסק קארין המאושר. החתן לאחרונה
 כשלו מועדונים. בעלי תמיר, אנאבל

 ראובן או מהסינרמה פנסטנר
 צבעי־הקשז מכל דוגמניות שלל וכמובן
מפוצצת. הופעה הרביצו
 גם במקום נכחו בלילה 1 לשעה עד

 האב החגיגה החלה כשהלכו, המישפחות.
 חקיינו נתנאל, את שכללה תית,

 בש חשפן הערב: ומסמר ג׳קסון, מייקל
 וכב כמה שירה כדי תוך שחשף בובי
 מדהים. גודל בעלי מודבקים אברים

 הקרו לשנה פרנסה קמיל, אומר שבטוח,
 הכוסו) מאות ממכירת רק ולוא לו, תהיה

מאורחיהם. השניים שקיבלו

-




