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

ספח הזמנת מנוי לסדרות המוסיקה והילדים עונת 2018-2017
שם משפחה:

שם פרטי:

כתובת

מיקודעיר

ת. זהות: 

תאריך לידה:

טל:  

טל. נוסף: 

דואר אלקטרוני: 

אני מנוי ותיק וברצוני לחדש את המנוי לסדרה/ות המוסיקה

ו/או לסדרה/ות הילדים:

אבקש להצטרף כמנוי לסדרה/ות המוסיקה ו/או הילד

  מנוי/ים לסדרה/ותברצוני להז

  ג  ב   א    ברמת מחיר: בסדרות הליטורגית, מזרח-מערב והמהפכה: 

בשבת של זהב:

בסדרת צלילי קסם ובשעת אופרה לילדים רמת המחיר אחידה

למשלמים באשראי: נא לחייב את כרטיס האשראי שלי מסוג:

 D אמריקן אקספרסדיינרס /   ישראכרטויזה
מס' כרטיס:

3 הספרות האחרונות שבגב כרטיס האשראי

 בסך כולל שלבתוקף עד:

מים_ תשלו    D ב-  בתשלום אחד

למשלמים בהמחאות: )ההמחאה לפקודת האופרה הישראלית(

 המחאה/ות, בסך כולל של:מצ"ב

אני מאשר לקבל מהאופרה הישראלית הודעות באמצעות הדואר,

.SMS הדואר האלקטרוני, הטלפון והודעות

 חתימה:תאריך:

מוסיקה:
יש לסמן את הסדרה/ות הרצויה/ות:

 

  D 

 

שעה תאריך שם הסדרה שם הקונצרט 

ב'      23.10.17 20:00  פורה - היידן

ג'       16.1.18 20:00    הסדרה  באך - ברנשטיין
 הליטורגית

ד'      21.3.18 20:00 4 קונצרטים ברהמס - רקויאם
א'      17.6.18 20:00  הנדל - משיח

ג'       24.10.17 20:00  בון שאנסון

ג'       20.2.18 20:00   סדרת  הומאז׳ לג׳ו עמר
 מזרח-מערב 

ב'      23.4.18 20:00     4 מופעים מחווה ל״חבורת אוראן״
א'      10.6.18 20:00   אום כלת׳ום לנצח

ה'      14.9.17 21:00  לנוע בלי לזוז - פנטסיה מוסיקלית

מוצ״ש 20.1.18 21:00 סדרת להקת ורטיגו - רעש לבן 2018 
   המהפכה

ה'      30.4.18 21:00     4/3 מופעים התזמורת חיה בסרט
ה'      14.6.18 21:00  אופרת רוק עם אלון עדר ולהקה 

ש׳       25.11.17 11:00  אהבה בפריס, אופרה על גדות הסן

ש׳       6.1.18 11:00   שבת של  על אדונים ומשרתים, יחסים מסוכנים
ש׳       17.3.18 11:00 זהב  הגיבורות של ורדי, בין אהבה להקרבה 

ש׳       12.5.18 511:00 מופעים  אהבה חובקת עולם 

ש׳       14.7.18 11:00  חגיגת קיץ - מאופרה למחזמר

הישראלית    הסימפונית  התזמורת  במשרדי  מנויים  ורכישת  פרטים  הסדרה
03-9484840 הסימפונית הסימפונית:  התזמורת   - המנויים  מחלקת   | לציון  ראשון   8 קונצרטים

www.isorl.co.il התזמורת:  אתר   |  sales@isorl.co.il המנויים:  מח'     + 1 לבחירה
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ילדים:
אנא סמנו את היום והשעה המועדפים בסדרת צלילי קסם:

 D  צלילי קסם
עם ניצה 

 שאול
5 מופעים

החברה הכי טובה שלי!
סיפורו של

לודויג ון בטהובן

    ב'   13.11.17    18:00
  
  

D
D
D

  ג'   14.11.17    17:00
  ד'   15.11.17    17:00

    ה'   16.11.17   18:30/17:00

המרוץ לנשף בווינה! 
מלחינים: שטראוס,

ברהמס, סמטנה ודבוז'ק

    ב'   1.1.18         18:00
 
 
 

D
D
D

   ג'   2.1.18         17:00
   ד'  3.1.18         17:00

   ה'   4.1.18        18:30/17:00

רקדנית קטנה
לאור הירח

הצייר אדגר דגה,
המוסיקה קלוד דביסי

    ב'  5.3.18        18:00
  
  
  

D
D
D
D

  ג'   6.3.18       17:00
  ד'  7.3.18       17:00

  ה'   8.3.18        18:30/17:00

מחולות עיר ושירי כפר 
סיפורו של בלה ברטוק

    ב'  23.4.18       18:00
 
 
 

D
D
D
D

   ג'   24.4.18      17:00
   ד'  25.4.18       17:00

   ה'   26.4.18      18:30/17:00

הרפתקאות מוסיקליות
בניו אורלינס

    ב'  11.6.18       18:00
 
 
 

D
D
D

   ג'   12.6.18       17:00 
   ד'  13.6.18       17:00ֿ

   ה'   14.6.18      18:30/17:00
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  שעת אופרה לילדים - מנוי פתוח לחמישה מופעים ב-₪150
שעה קלה של קסם אופראי לגילאי 8-3 בבימוי מלא בליווי פסנתר, באכסדרת בית האופרה.

 
     

למנויי מוסיקה וילדים
 ניתן לשלם עד שלושה תשלומים שווים ללא ריבית

מחירי מנוי סדרות המוסיקה והילדים לעונת 2018-2017

רמת 
מחיר

 הסדרה
הליטורגית

4 קונצרטים

סדרת
מזרח-מערב
4 מופעים

שבתסדרת המהפכה
של זהב

5 מופעים

הסדרה
הסימפונית

8 קונצרטים + 1
צלילי קסם
5 מופעים

שעת אופרה
לילדים

5 מופעים 3 מופעים ללא
להקת ורטיגו

4 מופעים כולל  
להקת ורטיגו

5444003605393001647-1499א
335

מחיר אחיד
150

מנוי פתוח 
ל-5 מופעים

4203403004462251299-1229ב

320280240365-1029-969ג

•
•

ספחי ההזמנה יטופלו לפי סדר הגעתם. ראשית יטופלו המנויים הותיקים.
הטיפול בסדרות המנויים השונות מתבצע במועדים שונים ולכן כרטיסי המנוי ישלחו בנפרד.
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initiator:Menuim@israelopera.org.il;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:c8912cc88fdeb14e8cf12228e98b7b4c
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