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★ יום־הולדת חוגגת דוגמנית
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ה מ טה דוג רה רהרי מהי

 בריקוד חזקה גם שהיא הוכיחה הזמרת,דמאוי שושנה
סוערים, במחולות ופצחה בשירה רק ולא

אחריה. בהרבה פיגרו שלא ובעלה גלוריה את במירצה גוררת כשהיא
 וג־ ג׳רלד של בתם סקלן, קרלה

בק ידועים אנשי־חברה סקלן, לוריה
 תל־אביב, של הוותיקה הבוהמה רב

במסיבה 30ה־ הולדתה יום את חגגה

 הלבושהסקלו גלוויה
בטורבן,

שלה. מיסחרי סמל כבר המהווה

 קיפצה הזמרתמילר סחי
נרא ורקדה.

לריקוד. בבן־זוגה מרוכזת תה
22 ■ ■■■............—

העתה מסיבת רא
 במועדון יום־הולדתה את חגגה דרור טובי הדוגמנית

 מסיבת גם זאת היתה למעשה פרדוכס. הנקרא ביפו חדש
 הקשתות בעל האכזוטי, המקום לדיסקוטק. טרום־פתיחה

 ממרבית ושונה מיוחד הוא המיוחדים, והקימורים
 אך שבו, בפשטות גם יחודו בעיר. הפזורים הדיסקוטקים

 אקוסטיקה בעיות בגלל בעיקר גרוע, היה במסיבה הסאונד
המסיבה. בערב נפתרו שלא

 ושזורה מסטן ארוכה שימלת־ערב לבשה ,23ה־ בת דרור,
מנ לא כבדת־המישקל השימלה לבן. גב וחשפה בפיאטים

 המסיבה, באי בין בקלילות ולהסתובב לרקוד ממנה עה
 אישיים אורחים מרביתם היו אחרות למסיבות שבניגוד

שלה.

 המככבים גברים דוגמנים עדת במיוחד בלטו במסיבה
 עופר בר־זיו, דניאל הדוגמן כמו ובארץ באיטליה
 טובי יעקובוביץ. וערן בלף ניר רייף, מוטי רפאלי,

 היתה האופנה, בתחום שנים שלוש כבר העוסקת דרור,
 מחו״ל שחזר פרנס, אודי לפרקים לבן־זוגה צמודה

 הפלסטי המנתח של בנו שולמן, אורי הטוב ולידידו
שולמן. יהושפט

 כמסיבת הזאת המסיבה את להגדיר היה אי־אפשר
 המיקום. בגלל בעיקר ייחוד, לה היה בהחלט אר העונה,

 התרכזו הסיגריות ומעשן מהרעש שסבלו מהאורחים חלק
 עצי כמה גם שבו, הצמחים מלבד והמכיל, פרא, שצמח בגן

תמירים. דקל

: גידיו אוחזשטואוס עדי
 עומו מחופשת

לבקשו בניגוד הבלונים, את שיחרר הוא

החמו קרן ונדה מעצבת-השיער עם רוקדת (מימין)דהו טובי
 בתה עם הופיעה ונדה כהים. במישקפי־שמש שה

מבן־זוגה. מהפרידה להתאושש לניו״יורק נסעה שרי, השניה, בתה תמי.
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התילבושות. שאר רקע על ובלטה בג׳ינס באה היא בוטיק. לנהל לה

 שרעבי שבמסיבה. הטוב הרקדן ספק ללא היהשועב׳ בועז
 בסרט הופעה לצורך זקנו שגידל סיפר המזוקן

דאמרי. שושנה עם דיסקו לרקוד נהנה הוא אלה. בימים המצולם חדש
 בחברת בתל־אביב הוריה בבית תוססת

חברים ומעצבי־אופנה זמרים שחקנים,
 לקליטה דוגמה המהווים הוריה של

מחו״ל. עולים של מהירה


