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.SMS הטלפון והודעות      

מופעי סדרות האופרה
עונת 2019-2018

מחירי המנוי לאופרה לעונת 2019-2018
המנוי כולל לפחות 5 אופרות
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 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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מנוי ל"לקראת בכורה"
מפגש מקדים להפקות האופרה המתקיים בשבת שלפני עליית המסך על האופרה,

ב- 11 בבוקר. המפגש כולל שיחות עם יוצרי ומשתתפי ההפקה בשילוב קטעים מהאופרה.
מפגש "לקראת בכורה" בעונת 2019-2018 יתקיים לפני האופרות:

ורתר  3.11.18 | סלומה 29.12.18 | כך עושות כולן  25.5.19 | סימון בוקנגרה  29.6.19

מנוי ל"לקראת בכורה" לעונת 2019-2018 כולל 4 מפגשים.
מחיר המנוי: 220 ₪ 

מחיר רגיל בקופה )לא במסגרת מנוי( - 70 ₪ לכרטיס

מחיר הכרטיס במנוי נמוך בכ-20% ממחיר כרטיס בקופה

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

האופרות במוצ"ש החל מ- 30.3.19 מתחילות בשעה 21:00 בשל המעבר לשעון קיץ.  

 

  ברצוני להזמין  מנוי/ים למפגשי ״לקראת בכורה״

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

 שם פרטי:   שם משפחה:
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כתובת מייל:

 

initiator:menuim@israelopera.org.il;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:4176a19c5bcac34e8cc7231cf319a778
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