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מגיע לא סוויסה ומאיר

 ושלושה ימים שלושה במשך
הח המרכז פתיחת את חגגו לילות

 שם על צדק נווה של למחול דש
ב מדהים עצמו המקום דלל. סוזן

 כה שמרכז להאמין וקשה יופיו
במר נמצא וביופיו, בגודלו מרשים

ש המרכז, מוזנחת. שכונה של כזה
 דלל משפחת בני של בכספם נבנה

 בצורה משמר בחו״ל, המתגוררים
המקום. עבר את ואותנטית יפה

מכו• האלגנטית תה התורם ידידת
היא פנינים. ומחרוזת אפורה צמר בשימלת לן

 התורם של ידידיו שניהם בעלה, בחברת באה
 היפה בתו בחברת שבא (משמאל), דלל ז׳אק

סוקולובסקי. זאב לישראלי הנשואה זהבה

ד,ע.״ 3״ התורם גדושת
על שומרים השניים דלל. ז׳אק התורם ליונר

 בתם שם על נקרא המרכז קורקטיים. יחסים
 בלטה היא גם ממארת. ממחלה שנפטרה טוזן,

השמור״היטב. וביופיה שלה הרבה באלגנטיות

 לתיאטרון למחול, אולמות במרכז
 הוא המרכז מנהל שונים. ולמופעים

ורדי. יאיר והכוריאוגרף הרקדן
 מיני כל למקום הוזמנו ערב מדי

 הוצגו ולמענם וחשובות חשובים
 ולהקות רקדנים של שונות הופעות

 למדי החובבניות ההופעות מחול.
ב התקבלו השונים המציגים של

 אניני־הט־ המבקרים ידי על סליחה
 בערב לאגד שקשה שהבינו עם,
 וגם מיצגים של רב כה מיספר אחד

נאותה. רמה על לשמור
 היו כפיים מחיאות שגרפו מי

 הצעירות, להקות־המחול בעיקר
 בגלל אלא כישוריהן, בגלל לא

 וההתלהבות הנעורים רוח הפגנת
שהכזיבו. הבוגרים לעומת שלהן

 את הציג גרבר יוסי השחקן
כי את דף מתור והקריא המופיעים

 המציגים, של והצלחותיהם שוריהם
 הנאמר לפי לחשוב היה ואפשר

 העולם של המחול בגדולי שמדובר
המערבי.

ז

חזרה גלינה
שכמעט שלה, רזומה גרבר השחקן

היעדרות שר מסורת
 במזל הגיע בדם אחים המחזמר

 מבוטל לא הישג הצגות, 50ל־ טוב
 ובמיתון הכלכלי במצב בהתחשב
שהח שמחו כך כל החברה שבענף.

המשתת לכל מסיבה לערוך ליטו
 שטוף־ ביום צהריים בשעת פים.

 לארוחת־צ־ איש 50 התקבצו שמש
טאבו! במיסעדת מאכזבת הריים
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 גם ידועה. חברת־הרזייה של במודעות־פירטומת במקביל
דלי-קלוריות. במאכלים ונגסה מישמעת הוכיחה היא בארוחה

 פגשה היא בארוחה זמיר. יובל המצליח השחקן
באחרו העסוק שרים, אלדד המוסיקלי במעבד

בקרוב. שתוצג לאופרה אחרונות בהכנות נה

 בהופעה עציון, עדי הזמרת 1^1111
 לקראת מתכוננת תיאטרלית, |#1ש 1\ 1

עם בשיתוף קר״, בדם ״אופרה שלה המופע

 מהמחזמר חוויות והעלו יפו שבנמל
 השחקנים של בשיבחם הפליגו וגם

 קירשמן גיורא המפיק ושל
נוגה. תיאטרון בעל

המ מגיבורי שניים בא? לא ומי
 אבוטבול אלון השחקנים חזמר,

במחז המככבים סוויסה, ומאיר
מזה זה המופרדים אחים כשני מר

 שאצל כנראה החיים. נסיבות בגלל
 ואנשי מסורת זאת סוויסה מאיר

 על תעודת־הוקרה לו הכינו ההפקה
א<.הכזיב לא הוא הרבות. היעדרויותיו
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