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ספח מנוי טריו מחול עונת 2019-2018

מחיר כרטיס במנוי נמוך בכ- 20% ממחיר כרטיס בקופה מחירי הכרטיסים במנוי המחול לעונת 2019-2018

מחיר המנוי משתנה בהתאם למופעים הנבחרים, יש לסמן את המופעים שבחרת, את התאריך הרצוי ואת רמת המחיר המבוקשת בכל מופע:

חתימה: תאריך: 

* במופעים המסומנים כל השורות באולם ברמה א'.

 שעהתאריךיום בשבוע  שם המופע
רמת מחיר

הדגבא

פינה באוש - מזורקה פוגו *
5.10.1813:00  ו'

436392368272232
7.10.1820:00  א׳

בלט אייפמן

צ׳ייקובסקי, בעד ונגד
22.10.1820:00   ב'

296272248192152
23.10.1820:00  ג׳

המלט הרוסי
26.10.1813:00  ו'

296272248192152
27.10.1820:00  מוצ״ש

ENTITY - ויין מקרגור
29.11.1820:00  ה'

256232208168128
30.11.1813:00  ו'

תיאטרון מחול יורי גריגורוביץ׳ - ספרטקוס *
13.12.1820:00  ה'

344320280216172
15.12.1821:00  מוצ״ש

הבלט הקנדי הגדול - ונדטה, סיפורי המאפיה
27.2.1920:00  ד'

296272248192152
1.3.1913:00  ו׳

CONTINU - להקת סשה וולץ
15.5.1920:00   ד'

296272248192152
17.5.1913:00  ו'

בלט היספניקו - כרמן
20.7.1921:00  מוצ״ש

256232208168128
22.7.1920:00  ב'

ניתן לשלם עד שלושה תשלומים שווים ללא ריבית

 אני מנוי ותיק וברצוני לחדש את המנוי לסדרת המחול לעונת 2019-2018:

 אבקש להצטרף כמנוי חדש לסדרת המחול לעונת 2019-2018

ברצוני להזמין  מנוי/י מחול ל-  מופעים בכל מנוי

ברמת מחיר:        א         ב         ג         ד         ה 

למשלמים באשראי - 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:  ₪

שם משפחה:   שם פרטי: 

כתובת: 

עיר:  מיקוד: 

ת. זהות: 

תאריך לידה:

טל׳:         

טל׳ נוסף: 

כתובת מייל: 

  אני מאשר לקבל מהאופרה הישראלית הודעות באמצעות הדואר, הדואר האלקטרוני,

.SMS הטלפון והודעות      

ניתן לבחור מנוי בין 8-3 מופעים

initiator:yonitk@israelopera.org.il;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:a229c1f010bb2c4a98c4405dbe29b425
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