
רמת מחיר
תאריך שעה יום בשבוע   שם המופע

ה ד ג ב א

  פינה באוש - ציפורנים

  ה'

  

20:00 17.10.19

232 272 360 392 436 13:00  ו׳ 18.10.19

20:00  מוצ״ש 19.10.19

  להקת חופש שכטר - גראנד פינלה
  ד'

 
20:00 27.11.19

128 168 200 232 264
13:00  ו׳ 29.11.19

  אטרבלטו - אנטיתזה

20:00  ד' 1.1.20
128 168 200 232 264

13:00  ו' 3.1.20

  יאנג לי פינג - פולחן האביב

  ד'

 

20:00 5.2.20

152 192 248 272 296 20:00  ה׳ 6.2.20

13:00  ו׳ 7.2.20

  בלט דורטמונד - פורסייט, אינגר, אקמן

  ד'
 

20:00 22.4.20
128 168 200 232 264

13:00  ו׳ 24.4.20

  סנקאי ג׳וקו - בין שתי מראות

  ד'

  

20:00 3.6.20

128 168 200 232 264 20:00  ה' 4.6.20

13:00  ו' 5.6.20

  בלט בזל - כרמן

  ה׳
 

20:00 16.7.20
152 192 248 272 296

13:00  ו' 17.7.20

תאריך:  

יש לסמן את המופעים שבחרתם, את התאריך הרצוי ולהקיף בעיגול את רמת המחיר המבוקשת בכל מופע

ניתן לשלם עד 3 תשלומים שווים ללא ריבית

שם משפחה:   שם פרטי: 

כתובת: 

עיר:  מיקוד: 

ת. זהות:             

תאריך לידה:

טל:         

טל. נוסף: 

כתובת מייל: 

 אני מנוי ותיק וברצוני לחדש את המנוי לסדרת המחול לעונת 2020-2019

 אבקש להצטרף כמנוי חדש לסדרת המחול לעונת 2020-2019

ברצוני להזמין  מנוי/י מחול ל-  מופעים בכל מנוי

ברמת מחיר:     א      ב      ג      ד      ה     )יש להקיף בעיגול(

מספר כרטיס האשראי:

בתוקף עד:   

 3 הספרות האחרונות שבגב כרטיס האשראי
 בתשלום אחד    ב-  תשלומים,   בסך כולל של:  ₪

הערות: 

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

  

מחירי הכרטיסים במנוי המחול לעונת 2020-2019
המנוי כולל בין 3 - 7 מופעים לבחירה  |  מחיר כרטיס במנוי נמוך בכ- 20% ממחיר כרטיס בקופה

2020-2019 עונת  טריו-מחול  מנוי  הזמנת  ספח 
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