
מפגש מקדים להפקות האופרה המתקיים בשבת שלפני כל בכורה 
ומשתתפי  יוצרי  עם  כולל שיחות  11:00 בבוקר. המפגש  בשעה 

ההפקה בשילוב קטעים מן האופרה.
להלן תאריכי לקראת בכורה, אנא סמן/ני את בחירתך:
   הספר מסוויליה - 15.11.14       נבוקו - 28.3.15

   לה רונדינה - 3.1.15                 עגנון עד לוין - 27.6.15  
   שיקוי האהבה - 7.3.15       

* לאופרטה הביידר, לאופרות כלת הצאר, טוסקה ולכרמינה בורנה 
לא יתקיימו מפגשי לקראת בכורה.

ספח הזמנת מנוי ל"לקראת בכורה"

ברצוני להזמין  כרטיסים  ל  מפגשי לקראת בכורה.

 מנוי ל"לקראת בכורה" לעונת 2015-2014 כולל 5-3 מפגשים.
 מחיר כרטיס ל"לקראת בכורה" במסגרת המנוי 55 ₪ בלבד.

מחיר כרטיס בקופה 70 ₪.

תאריכי מנוי הטריו לעונת 2015-2014 
יש לסמן את האופרות שבחרת והתאריך הרצוי בכל אחת מהן:

הספר מסוויליה
22.11.1420:00 מוצ"ש

25.11.1420:00 ג'
29.11.1420:00 מוצ"ש

30.11.1420:00 א'
03.12.1420:00 ד'

לה רונדינה
10.1.1520:00 מוצ"ש

13.1.1520:00 ג'
14.1.1520:00 ד'
18.1.1520:00 א'
19.1.1520:00 ב'

שיקוי האהבה
14.3.1520:00 מוצ"ש

15.3.1520:00 א'
16.3.1520:00 ב'
17.3.1520:00 ג'
19.3.1520:00 ה'

הביידר
12.2.1520:00 ה'

14.2.1520:30 מוצ"ש
17.2.1520:00 ג'
18.2.1520:00 ד'
19.2.1520:00 ה'

לפסטיבל  ברישום    מעוניין 
האופרה במצדה  - יוני 2015

עגנון עד לוין
3.7.1513:00 ו'

4.7.1521:00 מוצ"ש
7.7.1520:00 ג'
9.7.1520:00 ה'
10.7.1513:00 ו'

נבוקו
8.4.1520:00 ד'

11.4.1521:00 מוצ"ש
12.4.1520:00 א'
13.4.1520:00 ב'
14.4.1520:00 ג'

כלת הצאר
9.5.1521:00 מוצ"ש

12.5.1520:00 ג'
13.5.1520:00 ד'
14.5.1520:00 ה'
18.5.1520:00 ב'

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

ספח הזמנת מנוי 
טריו - אופרה  עונת 2015-2014

ניתן לשלם עד שלושה תשלומים שווים ללא ריבית

פרטים אישיים:

תאריך:  חתימה: 

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

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:  ש"ח

 בתשלום אחד    ב-  תשלומים

שם משפחה: 
שם פרטי: 

כתובת: 
מיקוד:  עיר:  

ת. זהות:             

טל:         

טל. נוסף: 

@דואר אלקטרוני: 

ברצוני להזמין  מנוי/י טריו לעונת 2015-2014
ברמת מחיר:  א   ב   ג   ד   ה

עדיפות שנייה לרמת מחיר אחרת:  א   ב   ג   ד   ה
 אני מנוי ותיק וברצוני לחדש את מנוי הטריו לעונת 2015-2014 

 אבקש להצטרף כמנוי טריו חדש

* ספחי ההזמנה יטופלו לפי סדר הגעתם, ראשית יטופלו המנויים הותיקים.

למשלמים בהמחאות: )ההמחאה לפקודת האופרה הישראלית תל-אביב-יפו(
מצ"ב  המחאה/ות, בסך כולל של:  ש"ח


