
 שול־ משה, ;עלה,
 הזוג, המצלמה.

 רק לא פללי, ן3ן
(בחוליו) דנ-יופי

 רבה תשומת־לב משכה ישראל, בנבחרת כדורעף ושחקנית
 אל״האהבה, על ישיר הזוג והמחמיא. ההדוק בלבושה
 הם בקדם־אירוויזיון שישתתף נוסף מישפחתי זוג קופידון.

ורדינה. ואחותו בתחרות, בעבר זבה שכבר בהן, יזהר

קושניו אבי
 דטנר. נתן נוסף, שחקן עם יחד
קומית. להקה מעין שם יהוו הם
 למיסעדות תקומה שאין המיתוס או

 של המוצדקת ההצלחה בארץ. כאלה
 הרבה־הרבה אליה מקבצת המיסעדה

 אינו מהטה (זובין ונוצצות חשובים
 המוסיקה אנשי ביקור). אף על מוותר
 במיסעדה, נמצאים יום כל שלא הקלה,

 המהווה להגרלה למקום השבוע באו
 השנתי לאירוע הדרו התחלת את

הישראלי. הבידור של המרכזי
 באו לא רציניים משתתפים שלושה

 אריק פיק, צביקה להגרלה: מה, משום
כהן. ויזהר סיני

 זוכת עטרי, גלי היתה מלבדם,
הפת את ששלפה בעבר, האירוויזיון

 מתוך עליהם האמנים ושמות קים
 בטקס וזאת מהודרת, הודית קופסה

 מיותרות מתיחויות למנוע שנועד קצר,
חו מהזמרים רבים המשתתפים. בין

הרא בקבוצה ממקום משום־מה ששים
מיו חששם אן המשתתפים. של שונה

בי־ כל לאחר ניתן לשיר הציון כי תר,
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 וממתינה רימון, בבית״הספר מוסיקה לומדת 2ה-נ> בת אתי נוסטלגיה.
ווקן. בריסטופר עם יחד שיחקה שבו המסכים, אל סקופ הסרט לצאת

משמעות. למעשה, אין, ולמיקום צוע
 כולם פרקו ההגרלה, שנגמרה ברגע

וב מהירה בלעיסה העצור המתח את
 המקום מעדני על אמנותית התנפלות
המשתת אחד דטנר, נוגן המעולים.

 סושקנאדה, לרינה הבטיח פים,
 כל את יזמין יזכה, אם כי בעלת״המקום,

במיסערה. לארוחה המשתתפים

 ואף — מקומו על שהימר היחיד
 שזכה משה, חיים היה — זכה

 שלו. מיספר־המזל השביעי, במקום
 הותיק, שדרן־הספורט ארבל, יורם

 עם יחד הערב את להנחות העומד
 לדבריו, נרגש, היה ארזי, ירדנה
 לו שתהיה האחרת", ״החשיפה לקראת
קדם־אירוויזיוני. טקס באותו

 המורשת את האופף המיסתורין
 למתח נאותה תפאורה היווה ההודית
 הזמרים את שאפפו הקצרה ולחרדה
 בתחרות להשתתף המתכוונים והזמרות

הקדם־אירוויזיון.
 הנמצאת הודית מיסעדה טאנדורי,

המוסכמה את מזימה דיזנגוף, בכיכר

מש החדשה תיסרוקתה אשרשובל גיתית
הנו מפי רבות מחמאות כה

 גיתית שלה. השיר מיקום הגרלת לקראת נרגשת כחים,
דרויאן. רון בשם פסנתרן עם הארץ ברחבי כעת מופיעה

ענו גרי
 ההודית הקופסה מתוך הפתקים את לשלוף

שלה. מופע־יחיד בעת מריצה גלי המהודרת.
—טל צבי צילם: פדידט/, פדלי מגב;


