
די למקום, זגיע  בהן אריה ידידו את לנקר נ
 שצו־ סירטו בעריכת כעת עסוק שיסל זום.

המוראל. להעלאת לצה״ל, גוייס גם וחרונה
 איש־העס- מבעלה התגרשה ותיקה בלייניתשטון סידני

העלי במסיבה חודש. לפני שפורן רוני קים
אלעזרוב. אילן והחברה, העסקים איש על־ידי אל־על הונפה היא זה

 קיבלו, שהם מה לבין החוגגים שציפו
 שהיו החוגגים ממאות מנע לא זה אך

הש עד ולצהול לרקוד לשמוח, במקום
הבוקר. של הקטנות עות

 לילות שלושה שנמשכה החגיגה,
 ה־ שנות נוסח במסיבה החלה רצופים,

 מספקות וההשראה המוסיקה כשאת ,60
 שזי האריות, להקת כמו להקות־קצב
 הבלגי והזמר הצירצ׳לים והסיננונות.

בעב ופיטפט שר שגם לואיג׳י הנודע
בארץ. שהה שבהם לימים זכר רית

 האולם יוון. בנוסח היה השני הערב
הי ספינת־הפאר בנוסח קושט הגדול
 יווני היה האוכל סולריס, סטלה וונית

 בווליום עולמות הרעישה יוונית ולהקה
למרבית התוף עור את שקרע אדיר

ם: אוהליאב. ?והל כתב: דסה אלי ציר

החוגגים.
הסיל למסיבת הוקדש השלישי הערב
הסתיי המסיבות כל המסורתית. בסטר

המחו בבריכת־המלון לילית ברחצה מו
החו בעיקר מהחוגגים, כשחלק ממת
 מי כורחם. בעל למים נזרקים גגות,
 האתנית מהמוסיקה נהנו כך כל שלא
 שבמלון, בדיסקוטק לקפץ יכלו הזאת

 לבין בין עדכנית. מוסיקה שהשמיע
 כוחות ובצבירת בשינה כולם עסקו

הע מהאורחים חלק הבאים. לאירועים
בחר טיולים ולערוד קום להשכים דיף
הח נגמרה בצהריים הראשון ביום מון.

 את שעזבו האורחים, וכל הגדולה גיגה
 1989ב־ אליה חזרו ,1988ב־ תל־אביב

מרוצים. קצת וגם עייפים
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שלבשה. בגד״הגוף את החושפת בתנוחה הפסל על ת

פיםע
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בה התקבצו השפלה מבלייני מאות
למסיבת הוטל קלאב בטבריה מוניהם

 לביקור ארצה הגיעה בפאריס, המצליחה [;
 ענת הדוגמנית ביותר, הטובה חברתה !

יחסית. מוקדמת בשעה המקום את י״וזבו

 כישוריה את הדגימה רקדנית-הבטן
 הפרובו- להופעתה בניגוד כרקדנית.

ביותר. ומופנמת שקטה היא האישיים נחייה
 המלון בעלי על־ידי שאורגנה ענק

שד האירוע, ועוזריו. הובליל משד!
 על־ידי שאורגן הקודם לאירוע מה

אמ לקודמו. בהשוואה איכזב בובליל,
 והמארגנים גדולה, היתה ההשקעה נם

לתפ הקשור בכל פרטים לפירטי טרחו
 בענייני נגע כשזה החסירו הם אר אורה,

מה בין גדול פער היה והשתיה. האוכל
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סלביק דניאלה
מבצעת שהיא הימים

 רקדניים זוג שחשפה ״בת־שבע״ רקדנית
 המד־ הריקוד מקטעי באחד חטובים

כהן. יובל הרקדן של בחברתו רוקדת סלביק


