
 ≤∞∞∑Ø∞∏ עונת

לחברי אגודת הידידים 
של האופרה הישראלית

תפריט
ארועי גורמה 

ידידות וידידים יקרים¨

תפריט  את  בפניכם  להציג  אנו שמחים 
רקחנו  הקרובה¨ אשר  לעונה  האירועים 

Æבמיוחד עבורכם

פרטים נוספים לגבי כל אירוע יישלחו אליכם 
מבעוד מועד במהלך העונה¨ אך נשמח אם 
ותשריינו את  ביומנכם  תציינו כבר עתה 

 Æהתאריכים

Æבילוי נעים

אגודת הידידים



הצגת בכורה∫ כוחו של גורל ©ורדי®
יום שני¨ ∑ בינואר ∏∞∞≥ 
±π∫≥∞ בית האופרה¨ בשעה

צפייה בפעילות חינוך של האופרה הישראלית
יום שלישי¨ ≥≥ בינואר ∏∞∞≥
תיכון עירוני זß¨ יפו¨ בשעה ∞∞∫∞±

חידון קבוצתי בנושא אופרה 
פברואר ∏∞∞≥

מיקום טרם נקבע

צפייה בחזרה לאופרה טורנדוט
יום ראשון¨ ∂≥ בפברואר ∏∞∞≥ 

 ±∑∫¥µ בית האופרה¨ בשעה

הצגת בכורה∫ טורנדוט ©פוצßיני®
יום ראשון¨ π במרס ∏∞∞≥ 

בית האופרה¨ בשעה ∞∞∫∞≥

חזרה ראשונה של מקהלת אגודת הידידים
יום שני¨ ¥≥ במרס¨ ∏∞∞≥

בית האופרה¨ בשעה ∞∞∫∏±≠∞≤∫∞≥ 

סינדרלה בדרכים אופרה נודדת לילדי בית הספר
∞≤ במרס ∏∞∞≥

±±∫±µ היכל התרבות נתניה¨ בשעה

צפייה בחזרה לאופרה מאדאם בטרפליי
יום שישי¨ ¥ באפריל¨ ∏∞∞≥

בית האופרה¨ בשעה ∞∞∫∞±

הצגת בכורה∫ מאדאם בטרפליי ©פוצßיני®
יום רביעי¨ π באפריל ∏∞∞≥

בית האופרה¨ בשעה ∞∞∫∞≥

מפגש עם זמר הבריטון האוסטרלי גßונתן סמרס
יום שני¨ ¥± באפריל¨ ∏∞∞≥ 

מיקום טרם נקבע

חזרת מקהלת אגודת הידידים 
יום שני¨ ∏≥ באפריל ∏∞∞≥ 

בית האופרה¨ חדר חזרות¨ בשעה ∞∞∫∏±≠∞≤∫∞≥

האופרה מסע אל תום האלף מאת יוסף ברדנשווילי ואÆ בÆ יהושע 
הופעה מיוחדת וקבלת פנים לכבוד יום העצמאות ה≠∞∂ למדינת ישראל בנוכחות נשיא איטליה ומכובדים נוספים

יום חמישי¨ ∏ במאי ∏∞∞≥
בית האופרה של רומא¨ איטליה



הצגת בכורה∫ לה גßוקונדה ©פונקיילי®
יום חמישי¨ µ± במאי ∏∞∞≥

בית האופרה¨ בשעה ∞∞∫∞≥

כיתת אמן לזמרי האופרה סטודיו עם זמרת הסופרן הנודעת מישל קריידר
יום ראשון¨ ∏± במאי ∏∞∞≥ 

±π∫∞∞ בית האופרה¨ בשעה

חזרת מקהלת אגודת הידידים 
יום שני¨ ∂≥ במאי ∏∞∞≥ 

בית האופרה¨ חדר חזרות¨ בשעה ∞∞∫∏±≠∞≤∫∞≥

סיור מודרך מאחורי הקלעים של בית האופרה
יום שישי¨ ∞≤ במאי ∏∞∞≥

בית האופרה 

הצגת בכורה∫ דידו ואניאס ©פרסל®
יום ראשון¨ ∏ ביוני ∏∞∞≥ ©ערב שבועות®

בית האופרה¨ בשעה ∞∞∫≤±

¢פושקין באופרה¢∫ אירוע לרגל הפקת יבגני אונייגין 
יום שני¨ ≤≥ ביוני ∏∞∞≥

מיקום טרם נקבע

הצגת בכורה∫ יבגני אונייגין ©צßייקובסקי®
יום שלישי¨ ¥≥ ביוני ∏∞∞≥
בית האופרה¨ בשעה ∞∞∫∞≥

אורפיאו ©מונטוורדי®¨ הפקת סיום שנה של האופרה סטודיו 
יוני ∏∞∞≥

אופרה בפארק
יולי ∏∞∞≥

פארק הירקון¨ תל אביב

קונצרט גאלה
 מוצ“ש¨ µ ביולי ∏∞∞≥
מארח מר מוריס קאהן

סיור קיץ לפסטיבלי האופרה של רומא¨ מצ‘רטה וורונה ≠ איטליה
∞≤ ביולי ≠ ¥ באוגוסט ∏∞∞≥ 

קונצרט טעימות מס‘ ¥
מוצ¢ש¨ ∞≥ בספטמבר ∏∞∞≥ 

בית משפחת נחמד¨ תל אביב 



 לפרטים נוספים∫ 
משרדי אגודת הידידים

∞≥≠∂πµ¥∏∏∂ ∫פקס ∞≥≠∂π≤∑∏¥πØ∏ ‘טל
friends@tapac.org.il

www.israel-opera.co.il

אירועים שהתקיימו מאז תחילת העונה∫

אירוע השקת אגודת הידידים האמריקאיים
יום שני¨ µ בנובמבר ∑∞∞≥

מלון סטÆ ריגßס¨ ניו יורק

צפייה בחזרה לאופרה המסע לריימס
יום שני¨ ≤± בנובמבר ∑∞∞≥ 

בית האופרה

קוקטייל וקונצרט התרמה
שבת¨ ∑± בנובמבר ∑∞∞≥
בית משפחת שגיא¨ תל אביב

הצגת בכורה∫ המסע לריימס ©רוסיני®
יום חמישי¨ ≥≥ בנובמבר ∑∞∞≥

בית האופרה

כיתת אמן לזמרי האופרה סטודיו עם מאסטרו אשר פיש
יום רביעי¨ ≥ בינואר ∏∞∞≥

בית האופרה


