
  ברצוני להזמין  מנוי/ים למפגשי ״לקראת בכורה״

מנוי למפגשי "לקראת בכורה"
מפגש מקדים להפקות האופרה המתקיים בשבת שלפני עליית המסך על האופרה,
ב- 11 בבוקר. המפגש כולל שיח עם יוצרי ומשתתפי ההפקה בשילוב קטעי שירה 
מהאופרה. מפגשי "לקראת בכורה" בעונת 2022-2021 יתקיימו לפני האופרות:

לה טרוויאטה 22.1.22 | פליאצ'י 19.2.22 | נישואי פיגרו 26.3.22 | אאידה 18.6.22

 אני מנוי ותיק וברצוני:

     לשמור את מקומי באופרות הקבועות באותה סדרה. מספר הסדרה
     לשנות את מקומי באופרות הקבועות

 אבקש להצטרף כמנוי חדש לאופרה לעונת 2022-2021
מנוי/ים  ברצוני להזמין

9    11    10-סדרת 6 בערב  לסדרה:  1    2    3    4    6    7    8 

למנוי אופרה ניתן לשלם עד 5 תשלומים שווים ללא ריבית

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

הערות: 

מופעי סדרות האופרה עונת 2022-2021
שם משפחה:   שם פרטי: 

כתובת: 

עיר:  מיקוד: 

ת. זהות:

תאריך לידה:

טל. נייד*:

טל. נוסף:

כתובת מייל*:

 מחיר מנוי ל-4 מפגשי ״לקראת בכורה״ - 220 ₪
כרטיס )לא במסגרת מנוי( - 70 ₪ לכרטיס

 

מחיר

תאריך:  חתימה: 

למשלמים באשראי -  מס' כרטיס:

בתוקף עד: 

3 הספרות האחרונות שבגב כרטיס האשראי 

 בתשלום אחד    ב-  תשלומים,   בסך כולל של:  ₪

אמסור את פרטי האשראי, בשיחה טלפונית מול נציג האופרה. 

מפאת קוצר הזמן שמירת המקומות למנויים הותיקים 
באופרות הקבועות תסתיים ביום ה׳ 5.8.21

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

2022-20212022
יום

בשבוע
מספר 
סדרה

 חליל
הקסם

 יבגני
אונייגין

לה 
 נישואיפליאצ'יטרוויאטה

חנוך לוין-אאידהאלצ'ינהפיגרו
ביג תוחעס

113.111.15.25.32.428.59.74.8מוצ"ש
יום ה*

213.118.112.25.32.428.52.74.8מוצ"ש
יום ה*

35.117.128.14.31.427.51.729.7יום ו

412.1131.1211.225.21.427.524.629.7יום ו

1112.1131.124.225.28.427.58.729.7יום ו

68.115.1יום ב
31.128.227.3יום ד*

16.527.62.8 יום א*
יום ג*

79.114.11.26.3יום ג
29.316.5יום א*

28.62.8יום ב*

87.11יום ד
5.12.26.3יום א*

6.416.5יום א*
6.74.8יום ב*

יום ה*

911.1130.1210.23.331.316.5יום ה
30.64.8יום ב*

סדרת
6:00 
בערב

1015.11
יום ב

3.1
יום ב

7.2
יום ב

1.3
יום ג

4.4
יום ב

16.5
יום ב*

שעה 8:00
בערב

4.7
יום ב

2.8
יום ג*

שעה 8:00
בערב

*  האופרות הקבועות מסומנות ברקע חום.
 *  התאריכים המופיעים באדום עם כוכבית הינם ימים שונים מהיום הקבוע של הסדרה.  *  

האופרות במוצ"ש החל מהאופרה אלצ'ינה מתחילות בשעה 21:00 .
זו בוטלה סדרה 5 – יום חול מעורב, מנויים ותיקים מסדרה זו יקבלו  *  לתשומת לב! בעונה 

קדימות בשיבוץ בסדרות השונות.

מחיר כרטיס במנוי לאופרה לעונת 2022-2021
המנוי כולל לפחות 5 אופרות

מחיר כרטיס במנוי נמוך בכ -20% ממחירו המלא

יש לסמן בטבלה שלפנייך את האופרות שבחרת בנוסף לאופרות הקבועות, ולציין את רמת המחיר הרצויה:

שם האופרה
רמת מחיר

  ה  ד  ג  ב  א

355315240190135  חליל הקסם

355315240190135  יבגני אונייגין

355315240190135  לה טרוויאטה

355315240190135  פליאצ’י

355315240190135  נישואי פיגרו

355315240190135  אאידה

מחיר אחיד   200  אלצ’ינה

מחיר אחיד   200  חנוך לוין - ביג תוחעס

 מחיר המנוי יקבע סופית בהתאם לאופרות הנבחרות ושיבוץ המקומות בהתאם לרמת המחיר.

ספח הזמנת מנוי אופרה עונת 2022-2021
אנא מלאו את הפרטים, בחרו רמת מחיר וסדרה, ובסיום לחצו על כפתור שלח טופס שנמצא בתחתית העמוד.

*כרטיסי המנוי נשלחים במייל, אנא הקפידו למלא במדויק את כתובת המייל שלכם.
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