
 הסרט כוכבת שימקו, דליה השחקניתאירובי מחול
בסיג־ ריקודים הרביצה משלנו'/ ״אחד

 שימקו אייזן. ציפור השחקנית הרקדנית של בחברתה אירובי נון
סימן־טוב" נפתלי של נשותיו ״אלף בהצגה עכו בפסטיבל הופיעה
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 המוניטין למרות מהמצלמות, נהגה כך כל שלא וסירטי־פירסומת, שרות
משופצת. ״פיאט״ מכונית סמדר מאחורי ברקע תיקשורת. ככוכב שלו ;<

 שיעשה בפניו שהתחננו והצלמים
מב־ התעלם בשלו, הוא אך פוזות,

 פעולה שיתפו שכן מי קשותיהם.
בר אמנון היו נהנו וגם ובאו

 כנספח־העבודה כיום המכהן זילי,
 ואולי בישראל ארצות־הברית של

 במישרה הנושא היחידי הישראלי
מרי של בנציגות רמה דיפלומטית

 אירית גם שם היו בארץ. זרה נה
הא־ השגריר של מזכירתו כהן׳

בדאון, ויליאם בארץ מריקאי
 יושב־ראש של בתו בבידור ענת

בבידור, מנחב המנוח, הכנסת
 בפרקליטות כעורכת־דין העובדת

 כל בין ותיקה. לקוחה גם שהיא
אנשי־אופנה, כמה גם נראו אלה
 יובל הצעירים המעצבים כמו

ומארגנות־ כבפין ויובל רביד
 ו- דיסנצ׳יק בתיה התצוגות
צנטנר. חניתה
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 הפסקה עשתה בפועל, הצגות מפיקת ה,
 והחלה לפסיכולוגיה) (בחוג ברסיטאיים

 בליין יצחק, אילן של שנים, שש זה :רתו,
שביט. וציפי דקל אבישי של בתם יא

 20ה־ שנות בסיגנון לבושות שהיו יפהפיות, -י .
 פיאט על שונות בפוזות נשענו הן ׳־העליזות. י

תנו בשרות שהיתר, ,1935 משנת ישנה,
 ושהובאה מוסוליני בניטו של עות־הנוער ׳

 אחרי אותה שקנה ישראלי על־ידי ארצה
 של שנים כמה אחרי אותה ומכר המילחמה

 רותם, יהלי של רכושו היא כעת שימוש.
עתיקות. מכוניות אספן

 הכלב גם כיכב היפהפיות של לצידן
 בתש־ המופיע כוכב־טלוויזיה, שהוא בער,

 הוא מיומנותו ולמרות שונים דירי־שרות
האורחים עם פעולה לשתף רצה כל־כך לא

 (מי זוהר איקהוהנקה מישחק
 ב ששיחק מין),

שח שטרן, וגילה ״המבשר", בהצגה עכו פסטיבל

 השקרן". ״יעקב בהצגה ששיחקה היא, גם קנית
 עשה והמבטיחים, הצעירים השחקנים בין זוהר,

להקת״מחול. הקים ואף ולבימוי להפקה הסבה

 המתכון
הנכון

 הישראלי והתיאטרון הקולנוע
 שמחות חגיגות בשתי השבוע חגגו

 השבוע בתחילת יפואי. בדיסקוטק
 משתתפי של המסיבה התקיימה
 ימים חמישה אחרי עכו. פסטיבל
והעל מיצגים הופעות, של צפופים

השחק התאספו שונים, מחזות את
 את לפרוק כדי והמארגנים, נים

שצברו. הרגשי המיטען
 בית־צב׳, למישחק בית־הספר

 הלימודים עונת פתיחת את חגג
כ סיומה עם שהוגדרה במסיבה,

 העונה. של הטובות המסיבות אחת
 הביע בית־הספר, מנהל בילו, גרי

 לעריכת התנגדותו את בתחילה
 שיביא דבר השבוע, באמצע מסיבה

 שלאחריה, הלימודים יום לביטול
להפצרות. נעתר הוא אך

הפסטיבל חתיכת
 המנהל (מימין), בניאל ערן של בחברתו סכסיות בתנועות
רבים. לשבחים השנה זכה אשר עכו, פסטיבל של האמנותי


