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כיצד מצטרפים למועדון המנויים?
מנוי לאופרה

 המנוי מורכב מ- 8-5 אופרות, ביניהן שלוש אופרות קבועות: 
נורמה, פאוסט וכוחו של גורל ואופרות נוספות לבחירה.

האופרה מציעה 11 סדרות מנויים לפי הימים בשבוע. לעיתים, 
בשל אילוצים, היום הקבוע בחלק מהמופעים שונה. כמו כן, 
קיימות 5 רמות מחיר על-פי המיקום באולם וביציע. בטופס 
הזמנת המנוי עליכם לציין את האופרות הנוספות שבחרתם, 
את רמת המחיר ואת הסדרה המבוקשת. אנא פרטו עדיפות 
ראשונה ושנייה. נשתדל, כמובן, להיענות לעדיפות הראשונה 
במידת האפשר. אם לא נוכל להיענות לבקשתכם, תינתן העדיפות 

השנייה בחלק או בכל האופרות.

שמשון ודלילה ונשף מסכות בתמנע נכללים כאחד ממופעי 
הבחירה במנוי. המנוי כולל לפחות 5 אופרות מתוכן מינימום 
4 אופרות בבית האופרה. התשלום עבור האופרות המועלות 
בבית האופרה, ייגבה בעת ביצוע המנוי. התשלום עבור 
נשף מסכות בתמנע יתבצע בהמשך  שמשון ודלילה ו/או 

בעת קביעת המקומות. 

 מנויים ותיקים המבקשים לשמור על מקומם
מעונת 2016-2015 באופרות הקבועות:

אנא שימו לב כי בחירתכם להישאר באותם מקומות מן העונה
החולפת מחייבת הישארות באותה סדרה באופרות הקבועות. 
באופרות הבחירה המקומות משתנים. שינוי סדרה מחייב שינוי 
מקום!  לצערנו לא נוכל להיענות לבקשות לשמירת מקום שיגיעו 

למשרדנו לאחר יום ו'  15.4.16.

 מנויים ותיקים המבקשים לשנות את מקומם
מעונת 2016-2015 באופרות הקבועות:

אם ברצונכם לשנות מקום או סדרה, חשוב לזכור כי אתם מוותרים 
על מקומכם הקודם מבלי לדעת את מקומכם החדש. המקומות 
החדשים נבחרים מתוך כלל המקומות שיתפנו, ולכן איננו יודעים 
עליהם מראש. אנו נטפל בבקשותיכם לפי סדר הגעת הטפסים. 
נוכל להתחיל בטיפול רק לאחר סיום שיבוץ המנויים הותיקים 

המחדשים ללא שינוי מקום, ולא לפני יום א'  22.5.16.

מנוי לסדרת מחול במשכן
המנוי מורכב מ-3 מופעים קבועים ובנוסף 10-1 מופעים 

לבחירה. במופעי המחול קיימות 5 רמות מחיר על פי המיקום 
באולם וביציעים, בתוספת שורות הפיט. בטופס הזמנת המנוי 

עליכם לציין את התאריך שבחרתם למופעים הקבועים 
ולציין את מופעי הבחירה והתאריכים שבחרתם. 

מנוי לסדרות המוסיקה 
בסדרות המוסיקה אנו מציעים מספר סדרות. לתשומת לבכם, 
פעמיים.  וחד  קבועים  הינם  המוסיקה  בסדרות  הקונצרטים 
פי  על  מחיר  רמות   3 כלל  בדרך  קיימות  המוסיקה  במופעי 
הסדרה  שם  את  ההזמנה  בספח  סמנו  אנא  באולם.  המיקום 

שבחרתם ורמת המחיר המבוקשת.

מנוי לסדרת קרקסי במה - חדש!
סדרה חדשה, המציעה מנוי ל-3 קרקסי במה. בסדרה זו קיימות 
4 רמות מחיר, על-פי המיקום באולם, בפיט וביציע. בטופס 
הזמנת המנוי אנא סמנו את תאריכי הקרקסים שבחרתם ואת 

רמת המחיר המבוקשת.

מנויים ותיקים מעונת 2016-2015 בסדרות המחול והמוסיקה
למופע, ממופע  משתנה  המקום  והמוסיקה  המחול  בסדרות 

אין אפשרות לשמור את המקומות מהעונה הקודמת.
נשתדל לשבץ אתכם במקומות דומים למקומות בהם ישבתם 
בעונה הקודמת. השיבוץ יעשה על פי סדר הגעת הטפסים,

זכות ראשונים למנויים ותיקים.

מנויים חדשים לכל הסדרות לעונת 2017-2016:
 הטיפול בבקשותיכם יעשה לפי סדר הגעת טפסי ההזמנה למשרדנו, 

מייד לאחר שיבוץ המנויים הותיקים. 
הצטרפותכם חשובה לנו, אנא התאזרו בסבלנות.

   לתשומת לבכם!
•  חשוב! הקדימו לשלוח את טפסי ההזמנה בכדי להבטיח את 

מקומותיכם באופרות הבחירה.
•  המעוניינים בסדרה זהה ובמקומות צמודים ישלחו את 
טפסי הזמנת המנוי יחד, ימספרו את העמודים ויציינו את 

שייכותם זה לזה.
•  מחירי הכרטיסים במנוי נמוכים בכ-20%, בהתאם לסדרה, 

ממחירי הכרטיסים הנמכרים בקופה.
•  סדרות מוצ"ש באופרה )1, 2, 12( יקרות יותר מסדרות יום-חול.

•  בעת קבלת כרטיסי המנוי אנא בדקו את סכומי החיוב, את 
התאריכים, שעות המופעים והמקומות שקיבלתם שאכן 

תואמים להזמנתכם ורשמו לפניכם.
• עד למועד החזרה הגנרלית אין הנהלת האופרה יודעת את

   תאריכי שיבוץ הזמרים בהפקות האופרה בתאריכים השונים.
•  החלפת תאריכי האופרות, ניתן לבצע החל מיום א' 4.9.16.

• בבית האופרה המופעים מתחילים בזמן, המאחרים יופנו
  ליציע וכניסתם למקומותיהם תותר בהפסקה בלבד.

אם התאריך שבחרתם להפקה מסוימת מתברר כלא מתאים במהלך העונה, תוכלו להחליפו לתאריך אחר 
באותה הפקה עד 48 שעות לפני המופע המקורי, על בסיס המקומות הפנויים בקופה, לאו דווקא באותה 

רמת מחיר. לצערנו, לא נוכל להחליף כרטיסים שלא נוצלו במועדם או להחזיר כסף תמורתם.

המידע בחוברת זו נכון ליום פרסומה - הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.

פרטים נוספים במחלקת המנויים טל': 03-6927777



* הבוחרים בהפקת שמשון ודלילה/נשף מסכות בתמנע יסמנו את הזמנתם 
בספח זה ובנוסף ימלאו את ספח ההזמנה פסטיבל האופרה בתמנע. 

* מכירה בפועל ותשלום לשמשון ודלילה/נשף מסכות בתמנע יתבצע בהמשך 
בעת תיאום המקומות ישירות מול הלקוח.

 אני מנוי ותיק וברצוני:
     לשמור את מקומי באופרות הקבועות באותה סדרה. מספר הסדרה 

     לשנות את מקומי באופרות הקבועות
 אבקש להצטרף כמנוי חדש לאופרה לעונת 2017-2016

ברצוני להזמין  מנוי/ים ל-  אופרות כל מנוי.

ברמת מחיר:  א   ב   ג   ד   ה   )יש להקיף בעיגול(

עדיפות שנייה לרמת מחיר 

לסדרה: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  )יש להקיף בעיגול(

עדיפות שנייה לסדרה ביום אחר בשבוע 
 יש לציין עדיפות שנייה, במקרה שבסדרה או באופרות מסוימות

לא נוכל להיענות לבקשתך.

ניתן לשלם עד חמישה תשלומים
שווים ללא ריבית

• ספחי ההזמנה יטופלו לפי סדר הגעתם. ראשית יטופלו המנויים הוותיקים.
• הטיפול בסדרות המנויים השונות מתבצע במועדים שונים ולכן כרטיסי המנוי ישלחו בנפרד.

תאריך:  חתימה: 

למשלמים באשראי: נא לחייב את כרטיס האשראי שלי מסוג:
 ויזה /    ישראכרט /    דיינרס /    אמריקן אקספרס

מס' כרטיס:

3 הספרות האחרונות שבגב כרטיס האשראי 

בתוקף עד:   בסך כולל של:  ₪

 בתשלום אחד    ב-  תשלומים

למשלמים בהמחאות: )ההמחאה לפקודת האופרה הישראלית(

מצ"ב  המחאה/ות, בסך כולל של:  ₪

  אני מאשר לקבל מהאופרה הישראלית הודעות באמצעות הדואר,

שם משפחה: 
שם פרטי: 

כתובת: 
מיקוד:  עיר:  

ת. זהות:             

תאריך לידה:

טל:         

טל. נוסף: 

@דואר אלקטרוני: 

מפגש מקדים להפקות האופרה המתקיים בשבת שלפני עליית המסך על 
האופרה, בשעה 11:00 בבוקר. המפגש כולל שיחות עם יוצרי ומשתתפי 

ההפקה בשילוב קטעים מן האופרה.
מפגש "לקראת בכורה" בעונת 2017-2016 יתקיים לפני 3 האופרות הקבועות:

נורמה - 26.11.16  |  פאוסט -  25.2.17 |  כוחו של גורל - 6.5.17 

ספח הזמנת מנוי ל"לקראת בכורה"

ברצוני להזמין  מנויים למפגשי "לקראת בכורה".

מנוי ל"לקראת בכורה" לעונת 2017-2016 כולל 3 מפגשים במחיר ₪165 בלבד. 
מחיר בקופה, שלא במנוי - ₪70 לכרטיס.

  נורמה            פאוסט            כוחו של גורל       

  לוצ'יה די למרמור                  לה גאזטה )המגזין( 

  הרוזנת מאריצה                    מאדאם בטרפליי

  רישום לפסטיבל האופרה בתמנע: שמשון ודלילה ו/או נשף מסכות

 *האופרות הקבועות מסומנות ברקע אפור.
*התאריכים המופיעים בורוד עם כוכבית הינם ימים שונים מהימים הקבועים של הסדרה.

* האופרות במוצ"ש החל מ- 25.3.17 מתחילות בשעה 21:00 בשל המעבר לשעון קיץ.

מופעי סדרות האופרה
עונת 2017-2016

2016

יום 
בשבוע

 מס'
נורמהסדרה

לוצ'יה 
די 

למרמור
פאוסט

לה 
גאזטה

)המגזין(
כוחו של 

גורל
הרוזנת

מאריצה
)אופרטה(

מאדאם 
בטרפליי

פסטיבל 
האופרה 

בתמנע

13.1221.118.38.427.524.615.7מוצ"ש

שמשון 
ודלילה
ונשף 
מסכות
בתמנע

ספטמבר 
2017

210.1228.125.31.413.517.622.7מוצ"ש

1217.1228.111.31.420.517.622.7מוצ"ש

39.1220.124.37.412.516.621.7יום ו'

42.1227.117.331.326.523.614.7יום ו'

1116.123.210.331.319.516.621.7יום ו'

יום חול 
512.12מעורב

יום ב'
22.1
יום א'

7.3
יום ג'

9.4
יום א'

21.5
יום א'

21.6
יום ד'

24.7
יום ב'

65.1230.113.33.423.5יום ב'
19.624.7יום ג*

20.618.7 76.1224.114.34.416.5יום ג'

88.12יום ד'
18.122.35.424.514.619.7יום ה'*

91.1226.19.35.4יום ה'
18.515.620.7יום ד*

ספח הזמנת מנוי אופרה עונת 2017-2016
לכבוד: מחלקת המנויים, האופרה הישראלית, ת.ד. 33321 ת"א, מיקוד: 6133202  פקס: 03-6927733

.SMS הדואר האלקטרוני, הטלפון והודעות

מחירי המנוי לאופרה לעונת 2017-2016
המנוי כולל לפחות 5 אופרות

המחירים בטבלה אינם כוללים את המחיר והתשלום עבור מופעי פסטיבל האופרה   *  
בתמנע, אלא מהווים רישום בלבד ללא חיוב כספי!

מנוי שהזמין 4 אופרות + רישום לשמשון ודלילה/נשף מסכות בתמנע וייאלץ בהמשך   **  
לוותר על הפסטיבל, יצטרך לרכוש אופרת בחירה חמישית אחרת, ולשלם עבורה בנפרד!

ברכישת מנוי למינימום 5 אופרות ניתן לבחור מופע אחד בפסטיבל תמנע.  *  

מחיר הכרטיס במנוי נמוך בכ -20% ממחירו בקופה

לא ניתן לרכוש מנוי ל-4 אופרות בלבד!

7 אופרות
ללא 

לפסטיבל האופרה בתמנע **

6 אופרות
ללא 

לפסטיבל האופרה בתמנע **

5 אופרות
ללא 

לפסטיבל האופרה בתמנע **

4 אופרות + 
רישום בלבד

לפסטיבל האופרה בתמנע **
רמת מחיר

מוצ"ש א'-ו' מוצ"ש א'-ו' מוצ"ש א'-ו' מוצ"ש א'-ו'
2513 2408 2154 2064 1795 1720 1436 1376 א
2247 2142 1926 1836 1605 1530 1284 1224 ב
1736 1631 1488 1398 1240 1165 992 932 ג
1400 1295 1200 1110 1000 925 800 740 ד
1029 924 882 792 735 660 588 528 ה

2017

שמירת מקומות למנויים ותיקים באופרות הקבועות תסתיים ביום ו' 15.4.16



 •  האופרה שמשון ודלילה ו/או נשף מסכות נכללות במנוי האופרה כמופע בחירה. 
 המנוי כולל לפחות 5 אופרות מתוכן מינימום 4 אופרות בבית האופרה.

 עבור האופרות המועלות בבית האופרה - המשכן לאמנויות הבמה הלקוח משלם בעת ביצוע המנוי.
עבור מופעי פסטיבל האופרה בתמנע יבוצע התשלום בנפרד בעת תיאום המקומות מול הלקוח.

•  כל מנוי זכאי לרכישת זוג כרטיסים, במחיר הנחה למנוי, לכל אחד ממופעי פסטיבל תמנע.

 •  נציגים מטעמנו יתקשרו למנויים לפי סדר הגעת הטפסים לאופרה, ראשית יטופלו המנויים הותיקים. 
תיאום המקומות למנויים יחל לא לפני חודש דצמבר 2016.

•  לנרשמים לפסטיבל האופרה בתמנע ישלח בהמשך מכתב המפרט את רשימת בתי המלון ומחירי החבילות השונות.

שם משפחה:  שם פרטי: 

כתובת:  עיר:  מיקוד: 

ת. זהות:             דואר אלקטרוני: 

טל:            טל. נוסף: 

@

תאריך:  חתימה: 

 ספח רישום לפסטיבל האופרה בתמנע למנויי האופרה הישראלית 
ספטמבר 2017

 מוצ"ש  9.9.17 יום ד'  6.9.17

     יום ה'  7.9.17 

ברצוני לרכוש   כרטיסים לאופרה נשף מסכות בפסטיבל האופרה בתמנע ספטמבר 2017 לתאריך:

מחיר למנוי*מחיר מלארמת מחיר

VIP13001300

1950713

2750563

3500375

4400300

מחיר כרטיס לשמשון ודלילה או לנשף מסכות בתמנע
* מנויי האופרה נהנים מהנחה של 25% ממחיר הכרטיס לקהל הרחב.

* מחיר הנחה למנוי בתוקף לרוכשים עד יום ד'- 1.2.17
VIP אין הנחה על רמת המחיר *

      יום א'   10.9.17

לכבוד: מחלקת המנויים, האופרה הישראלית, ת.ד. 33321 ת"א, מיקוד: 6133202  פקס: 03-6927733

ברצוני לרכוש   כרטיסים לאופרה שמשון ודלילה בפסטיבל האופרה בתמנע ספטמבר 2017 לתאריך:



רמת 
מחיר

4
מופעים

5
מופעים

6
מופעים

7
מופעים

8
מופעים

9
מופעים

10
מופעים*

956119514341673191221512390א

824103012361442164818542060ב

74092511101295148016651850ג

560700840980112012601400ד

44856067278489610081120ה

 אני מנוי ותיק וברצוני לחדש את המנוי לסדרת מחול במשכן 
 אבקש להצטרף כמנוי לסדרת מחול במשכן לעונת 2017-2016
 אבקש להצטרף כמנוי לסדרת קרקסי במה לעונת 2017-2016

 ברצוני להזמין  מנוי/ים למחול ל-  מופעים

 ברצוני להזמין  מנוי/ים לקרקסי במה ל - 3 מופעים  

במחול ברמת מחיר:   א      ב      ג      ד      ה      )יש להקיף בעיגול(

בקרקסי במה ברמת מחיר:   א      ב      ג      ד    )יש להקיף בעיגול(

שם משפחה: 
שם פרטי: 

כתובת: 
מיקוד:  עיר: 

ניתן לשלם למנוי קרקסי במה עד שלושה תשלומים
שווים ללא ריבית

• ספחי ההזמנה יטופלו לפי סדר הגעתם. ראשית יטופלו המנויים הותיקים.
• הטיפול בסדרות המנויים השונות מתבצע במועדים שונים ולכן כרטיסי המנוי ישלחו בנפרד.

תאריך:  חתימה: 

ספח הזמנת מנוי מחול וקרקסי במה עונת 2017-2016

סה"כ לתשלום עבור מנוי/ים לסדרת המחול 
ו/או לסדרת קרקסי במה   ₪

מחירי מנוי המחול לעונת 2017-2016

יש לסמן את מופע/י הבחירה של המחול והתאריך הרצוי בכל מופע:

שעהתאריךיום בשבועשם המופע

 להקת המחול 
     הקיבוצית

     מופע קבוע

14.10.1613:00 ו'אמבכלל

15.10.1621:00 מוצ"שסוסים בשמיים

 בלט ז'נבה
    מופע קבוע

 ב'
 ג'

19.12.16
20.12.16

20:00
20:00

 להקת וואנג יאבין
    אופרת הירח
    מופע קבוע

 ה'
 ו'

8.6.17
9.6.17

20:00 
13:00

 בלט בז'אר
בולרו

 ג' )מוצאי
    ראש השנה(

 ד'

4.10.16

5.10.16

21:00 

20:00

 ו'בלט לחיים
 מוצ"ש

7.10.16
8.10.16

13:00 
21:00

 בלט
     אייפמן

 ג'ג'יזל האדומה
 ד'

25.10.16
26.10.16

20:00
20:00

21:00 
20:00

 28.10.16
29.10.16 Up & Down'ו 

 מוצ"ש

 ד' באייה ברזיל
 ו'

2.11.16
4.11.16

20:00 
13:00

 ה' בלט ביאריץ - סינדרלה
 ו'

16.2.17
17.2.17

20:00 
13:00

 ה' להקת ג'סיקה לאנג
 ו'

20.4.17
21.4.17

20:00 
13:00

 פיליפ ז'נטי
 ד' )מוצאי

    חג שבועות(
 ה'

31.5.17

1.6.17

21:00 

20:00

 ד' להקת אייזנהאואר
 ו'

28.6.17
30.6.17

20:00 
13:00

ת. זהות:             

תאריך לידה:

טל:         

טל. נוסף: 

@דואר אלקטרוני: 

למשלמים באשראי: נא לחייב את כרטיס האשראי שלי מסוג:
 ויזה /    ישראכרט /    דיינרס /    אמריקן אקספרס

מס' כרטיס:

3 הספרות האחרונות שבגב כרטיס האשראי 

בתוקף עד:   בסך כולל של:  ₪

 בתשלום אחד    ב-  תשלומים

למשלמים בהמחאות: )ההמחאה לפקודת האופרה הישראלית(

מצ"ב  המחאה/ות, בסך כולל של:  ₪

  אני מאשר לקבל מהאופרה הישראלית הודעות באמצעות הדואר,
.SMS הדואר האלקטרוני, הטלפון והודעות

לכבוד: מחלקת המנויים, האופרה הישראלית, ת.ד. 33321 ת"א, מיקוד: 6133202  פקס: 03-6927733

• ניתן לרכוש מנוי גם ל- 13-11 מופעים.
יוסיפו 35 ₪ לכל כרטיס, על המחירים בטבלה.    • הבוחרים בלהקת בלט בז'אר ו/או בלט אייפמן 

מחירי מנוי קרקסי במה לעונת 2017-2016

רמת 
מחיר

סדרת
קרקסי במה

3 מופעים

672א

576ב

441ג

327ד

ID - קרקס אלואז
    ג'    8.11.16      20:00
    ד'   9.11.16      20:00 
   ו'    11.11.16      13:00

רסירקל
    ג'    7.2.17        20:00
    ד'  8.2.17         20:00
ו '   10.2.17      13:00

אימא אפריקה - 
קרקס החושים

   ג'   1.8.17        20:00
   ד'  2.8.17      20:00
   ו'    4.8.17        13:00

ניתן לשלם למנוי מחול עד חמישה תשלומים
שווים ללא ריבית



  אני מנוי ותיק וברצוני לחדש את המנוי לסדרה/ות המוסיקה 
ו/או לסדרה/ות הילדים: 

    אבקש להצטרף כמנוי לסדרה/ות מוסיקה ו/או  

     לסדרה/ות הילדים: 

שם משפחה: 
שם פרטי: 

כתובת: 
מיקוד:  עיר: 

ברצוני להזמין  מנוי/ים לסדרה/ות: 

בסדרה הליטורגית ובג'אז:    א      ב      ג    )יש להקיף בעיגול(  ברמת מחיר: 
בשבת של זהב:                     א      ב           )יש להקיף בעיגול(

בסדרת צלילי קסם ובשעת אופרה רמת המחיר אחידה

ניתן לשלם עד שלושה תשלומים שווים ללא ריבית

• ספחי ההזמנה יטופלו לפי סדר הגעתם. ראשית יטופלו המנויים הוותיקים.
• הטיפול בסדרות המנויים השונות מתבצע במועדים שונים ולכן כרטיסי המנוי ישלחו בנפרד.

תאריך:  חתימה: 

מחירי מנוי סדרות המוסיקה והילדים לעונת 2017-2016

למשלמים באשראי: נא לחייב את כרטיס האשראי שלי מסוג:
 ויזה /    ישראכרט /    דיינרס /    אמריקן אקספרס

מס' כרטיס:

3 הספרות האחרונות שבגב כרטיס האשראי 

בתוקף עד:   בסך כולל של:  ₪

 בתשלום אחד    ב-  תשלומים

למשלמים בהמחאות: )ההמחאה לפקודת האופרה הישראלית(

מצ"ב  המחאה/ות, בסך כולל של:  ₪

  אני מאשר לקבל מהאופרה הישראלית הודעות באמצעות הדואר,
.SMS הדואר האלקטרוני, הטלפון והודעות

שעהתאריךשם הקונצרטשם הסדרה

   הסדרה 
 הליטורגית

4 קונצרטים

20:00א'   30.10.16מנדלסון - שיר תהילה

20:00ג'    14.2.17  מוצרט - היידן

20:00א'   28.5.17מיסה טנגו - כרמינה בורנה

20:00ג'    11.7.17פרוקופייב - אלכסנדר נבסקי

   ג'אז במשכן
3 מופעים

22:00ו'    2.12.16רוברט גלאספר אקספרימנט

22:00ו'    27.1.17חמישיית עומר אביטל

22:00ו'    24.3.17חמישיית קייל איסטווד

   שבת של זהב
5 מופעים

11:00ש'  10.12.16הגיבורות של פוצ'יני

11:00ש'  21.1.17עולמו של ויקטור הוגו

11:00ש'  18.3.17מאופרה למחזמר

11:00ש'  13.5.17נשמה רוסית

11:00ש'  15.7.17במקצב ספרדי

ת. זהות:             

תאריך לידה:

טל:         

טל. נוסף: 

@דואר אלקטרוני: 

רמת 
מחיר

 הסדרה
הליטורגית
4 קונצרטים

ג'אז במשכן
3 מופעים

שבת של זהב
5 מופעים

הסדרה
הסימפונית

8 קונצרטים + 1
צלילי קסם
5 מופעים

שעת אופרה
לילדים

5 מופעים

5444473001599-1479א
335

מחיר אחיד

150
מנוי פתוח 
ל-5 מופעים

4203662251279-1199ב

320282-999-949ג

ספח הזמנת מנוי לסדרות המוסיקה והילדים עונת 2017-2016
לכבוד: מחלקת המנויים, האופרה הישראלית, ת.ד. 33321 ת"א, מיקוד: 6133202  פקס: 03-6927733

מוסיקה
יש לסמן את הסדרה/ות הרצויה/ות:

   צלילי קסם
 עם ניצה שאול

5 מופעים

האופרה בסטיין 
 ובסטיינה - 

וולפגנג אמדאוס מוצרט

    ב'   28.11.16    18:00
   ג'   29.11.16    17:00
   ד'   30.11.16    17:00

   ה'   1.12.16      17:00 / 18:30

שלג, גמדים ולילות 
 לבנים - 

אדווארד גריג

    ב'   16.1.17       18:00
    ג'   17.1.17       17:00 
    ד'  18.1.17       17:00

    ה'  19.1.17       17:00 / 18:30

אצו רצו השירים -
מרים ילן שטקליס

    ב'  6.3.17        18:00
    ג'   7.3.17       17:00
    ד'  8.3.17        17:00

    ה'  9.3.17        17:00 / 18:30

 אש גיטרות ופלמנקו - 
מנואל דה פאייה

    ב'  8.5.17         18:00
    ג'   9.5.17         17:00 
    ד'  10.5.17       17:00

    ה'  11.5.17       17:00 / 18:30

הסיפור המופלא של 
ארבע העונות -
אנטוניו ויוולדי 

    ב'  19.6.17       18:00
    ג'   20.6.17       17:00 
    ד'  21.6.17       17:00

    ה'  22.6.17       17:00 / 18:30
   שעת אופרה לילדים - מנוי פתוח לחמישה מופעים ב-150 ₪

שעה קלה של קסם אופראי לגילאי 8-3 בבימוי מלא בליווי פסנתר, באכסדרת בית האופרה.

ילדים
*בסדרת צלילי קסם רמת המחיר אחידה. אנא סמנו את היום והשעה המועדפים:

הסדרה
הסימפונית

 8 קונצרטים+
 1 לבחירה

פרטים ורכישת מנויים במשרדי התזמורת הסימפונית
הישראלית ראשון לציון | מחלקת המנויים - התזמורת 

sales@isorl.co.il :הסימפונית: 03-9484840     מח' המנויים
www.isorl.co.il :אתר התזמורת




