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 הצגת לאחר שנערכה המסיבה
 דן במלון החיים עלובי של הבכורה

 שהיו המוצלחות אחת היתה בתל־אביב
ה גם האחרונה. בתקופת־היובש בעיר

 200 לקבלת נעיר שהמלון עובדה
ה התיאטרון הזמנת לפי אורחים,
 לא — 500 הגיעו ושלמעשה קאמרי.
שבת־ של אווירה היתה לאיש. הפריעה

ל אלמוניות מכמעט שעלהפישר דודו
 מאושר היה כוכב, של דרגה

 לטוס שעומד פישר, הפרמיירה. מהצלחת ביותר
הופעות-חזנות, לסידרת לחגים, לארצות־הברית

 שבשירה, הקשה מהמאמץ בכאב״לסתות נתקף
 (בתצלום רז ריבקה הוותיקה לזמרת והסביר
 הסיבה את ואני המלך במחזמר המופיעה לימינו)
נוצצת. עניבה גם ענב חובש־הכיפה פישר לכאב.

 העובח לנוכח בעיקר אחים־גם־יחד,
 במיר מחזמר הועלה בארץ שלראשונה

 י־ בניגוד שכזאת. ומיקצועיות מנות
 לבום היה הקהל הזה, מהסוג פרמיירות

 יוסי ופשוט. חופשי קליל, בסיגנון
 נסיעזו לקראת נרגש היה גרםר

 קידש, להצגת אדינבורו, לפסטיבל
מהמח הקולגות כל את לפגוש ושמח

 עסקו הערב במהלך ואני. המלך זמר
הקשו בספקולציות מהנוכחים חלק
משו יוסי המפיק של לפרישתו רות
והצ מני ממני הבידור מתוכנית לם

 של החדשה ההפקות לחברת טרפותו
ה מכל חמש. חמש גאון יהורם

 קרוצ׳י, ריקי מרוויחה הזה סיפור
 בשתי עוזרת־הפקה מעתה שתהיה

ערב־שבת. של תוכניות־הבידור
מ אכזבה ציפתה מהחוגגים לחלק

בו שמואל אלמגור, שגילה כך
 במחזמר חזו אשר בורג, ויוסן! נים

 ברור היה אך למסיבה, הגיעו לא עצמו,
 בשלוש הסתפקו מהצופים שחלק
 לפגות־ 2 השעה לקראת הצפיה. שעות
ה מרבדי על החוגגים התיישבו בוקר
מל כשהם בשיר, ופצחו הענק אולם
 ספק ללא שהיתה גל, ריקי את ווים

 החיים. עלובי של האמיתית הכוכבת
 האנגלי לבימאי שיר הקדישה גל

 ביותר שהתרגש פינלום, סטיבן
לא לחזור רצונו את והביע מהמחווה,

 מתיקי מאוד שהתלהב פינלופ, רץ.
 מודרנית בגירסה לביימה רוצה דיין,

מקבת. ליידי של
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ההצגה. בימאי לכבוד שיר הקדישה ריקי טורקניץ. אפי לצידה) (בתצלום לחיים רה

 ואותה מתקדמים, הריון בחודשי הנמצאת צביון, מירי בחברת למסיבה בא 11*11111 1ך
 ריחוק על ושומרים ביחד, ומאושר מאוהב נראה הזוג כאשתו. מציג הוא |1 / 111 | 1

ויין. ון ג המנוח לשחקן דומה שילון נעשה השנים שעם שאמר מי היה למיניהם. מטרדנים
22


