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בגינת־הבית, נערכת כשהמסיבהצף פרחים סידור
 המישפח- הבריכה את גם מקשטים

כל שמחיר סידורים שלושה או שניים בבריכה שמים האירוע. לכבוד תית

 של במסיבוית בתיכון דרכם את חילו
 למסיבות אותם מזמינים היום חברים.

בארץ. יקרות הכי
 אירועים. מנחים לא ״אנחנו עמית:

אוה אנשים למוסיקה. אחראים אנחנו
 צליל כל מתכננים אנחנו כי אותנו, בים

 שמיעת של ארוכות שעות אחרי בבית.
 היא באירוע המוסיקה בבית, הדיסקים

טובה."
בעו רמקולים שני יש בדרך־כלל

 סובלים. לידם והיושבים גבוהה, צמה
 נשמע זה רונאל ואילן עמית אצל

רמ כמה בשטח מפזרים הם אחרת.
המחיר יותר. נמוכה בעוצמה קולים

 דולר 450 הוא אירוע עבור גובים שהם
 שני כל עבור דולר 50 של ותוספת

 רמקולים, 10 כשיש נוספים. רמקולים
דולר. 750ל־ עולה המחיר

 ועם הלקוחות עם נבחרת המוסיקה
לנושא. בהתאם שטרן, מייקל

המ איטליה, הוא ״כשהנושא עמית:
 התפאורה באיטלקים, לבושים לצרים

 אנחנו אז איטלקי. והאוכל איטלקית,
 באופרות הערב את להתחיל יכולים

איטלקיות."
 שיטה פיתחו כבר שהם מספר עמית

המרובעים האנשים את גם להרקיד איך

 מיוחדים ונרות ואגפנטוס קנגרו צימחי - בסידור דולר. 650 מהם אחד
 שמזמין, מה העונה, פירות מפוזרים כשביניהם סנטימטר, 80 שגובהם

מהפרי. לאכול ולזכות לבריכה לקפוץ אמיצים במיוחד, עליזות במסיבות
 כולם שבסופו כך בנוי הערב ביותר.

רוקדים.
 בזכות נעשית טובה ״מסיבה עמית:
 תעזור טובה מוסיקה שבה. האנשים
 אין אם שבתוכם. מה את לבטא לאנשים

 הכי־מוצלחת המוסיקה גם כלום, בהם
תעזור." לא

אלגנטי
צנוע

 רונאל ואילן עמית ין,
 צמוד־צמוד. עובדים לואי (ואריה

 אפשר זה מסוג מסיבה בכל כמעט
שמ להם ברור שלושתם. את למצוא

 ברמה שתהיה וכדי הפקה, היא סיבה
 בהנאה יזכו ושהאנשים ביותר, הגבוהה

 כל ביניהם לתאם עליהם מושלמת,
וצעד. צעד

שאינם אנשים שיש מספר מייקל

 אמצעים להם שיש למרות בו, רוצים
לו. לשלם

 של מדיה, של תדמית לי ״יש מייקל:
 אלגנטי באירוע רוצים הם אמנות.
 תהיה שלי שהנוכחות וחוששים וצנוע,

 אירועים גם לעשות אפשר דומיננטית.
 ובמיקצועיות. בטוב־טעם אלגנטיים

 שבמסיבת־קוקטייל חושב אני בכלל,
 לאנשי־השרות, תפקיד: יש אחד לכל

 מקר אין במכוון ולאורחים. למארחים
 יסתובבו שהאורחים כדי מות־ישיבה,

 רק ולא אנשים, שיותר כמה ויפגשו
 את ליצור הוא תפקידי ויאכלו. יישבו

לכך." המתאימה האווירה
 פרחים
בשדותים

 תפריט
 למסיבת

בגךהעדן אי
קבלה: מצות •

 ברו- אכזוטיים פירזת פיקחי
 גבינה עם פיטדיות רוקפור; טב

 תפוח־אדמה וזעתר; בולגרית
 שיפודי״עוף וקוויאר•, שמנת עם

לבן. יין פולינזיים;
 ראשונות: מצות •

גבינת ממולאים; עלי־גפן
תו רוטב עם מוקצפת קממבר

 גבינה אי עם טבעות-מלון תים;
 מוקפץ הרינג דג אגסים; ורוטב

באגט. על ושמיר שמנת עם
 עיקריות: מצות •

רוטב עם פאסטה קונכיות
 בקר אלפרדו; או נאפוליטנה

 עוף סרי״לנקה; בנוסח ושקדים
 בבשרים ממולא עצמות, ללא

לימון. ורוטב מעושנים
תופפות: •

ממול עגבניות יווני; סלט
צרו ובצנובר; בבזיליקום אות
 עם לחם־שום מאודה; גזר רות

אנשובי.
 ביציים: מצת •

שמפניה. מנגו; סורבה
 אחרונות: מצות •

ים-תפוזים; על איי-שוקולד
 מוס-לי- עם מרנג איי אי-צף;

ותה. קפה מון;

 נכבד חלק תופסים פרחים
מחנות ורד ניצן המסיבה. ברקע \

ה הפרחים  אצל סידורי־פרחים עשה דר
הארץ. עשירי

פר של מסה רוצים ״אנשים ניצן:
 מסו־ קונספציה בראש להם אין חים.

 בהתאם הסידורים את מכין אני יימת.
לשלם.״ מוכנים שהם ולמחיר לשטח

 יזמינו, אם מינימום. מחיר אין לניצן
 שקלים 100ב־ סידורים יעשה הוא

 ב־ סידורים כבר עשה והוא למסיבה,
למסיבה. שקלים 4000וב־ 3000

 שרה, מאמו, למד המלאכה את
 אוהב הוא ביפאן. שנה במשר והשתלם

 כד כי הלקוח, של בכלים להשתמש
חיי־ עצמם הפרחים האווירה. נשמרת
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ת מור- הסידור ממוצע. סידור של המחיר זה ח
 פירות והרבה ליליות צחור, משושן כב

הבריכה. במימי צף והוא מטר שלושה גובהו ביניהם.

ל  גיב- קצוצות חמניות שלוש של המחיר זה ח
 לשולחנות מיועד ענפים. וכמה עול ^ 111

אותו. לקחת מעזים שלא המנומסים, הסועדים
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חשופת״חזה. נערה קופצת ומתוכה מקושטת קופסה פותח השימחה בעל
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