
מחיר מנוי הטריו לאחר הנחה של כ-10% לבוגרי אוניברסיטת בר-אילן
מחיר הכרטיס במנוי הטריו נמוך בכ-30% ממחיר כרטיס בקופה

הדגבארמת מחיר
960855648507360מחיר

* המחירים בטבלה הם למנוי יחיד

לנוחותכם מצורף ספח הזמנת מנוי

בחרו 3 מתוך 7 אופרות

עונת 2018-2017

טריו אופרה

נובמבר- דצמבר 2017

השירה באיטלקית  |  מן הרפרטואר

ינואר 2018

חלום ליל קיץ
בנג'מין בריטן

מנצח: דניאל כהן
עידו ריקלין חוזר לביים באופרה 

הישראלית, והפעם עם הקומדיה האהובה 
של שקספיר, המוסיקה הנפלאה של בריטן 

ומלכת פיות אחת שמתאהבת ב...חמור.

השירה באנגלית  |  הפקה חדשה

יולי 2018

כרמן
ז'ורז' ביזה

מנצח: קרן קמנסק
ההפקה התוססת והצבעונית של פרנקו זפירלי מתעוררת 

מחדש לחיים עם מאות משתתפים, עם המוסיקה החושנית 
והעוצמתית של ביזה, ועם הגיבורה הצוענייה של אחת 

האופרות הפופולאריות ביותר בכל הזמנים.

השירה בצרפתית  |  מן הרפרטואר

יוני 2018

דידו ואניאס
הנרי פרסל

מנצח: איתן שמייסר
סיפור אהבתם העזה של מלכת קרתגו והנסיך הטרויאני 
שכובש את ליבה בסערה ואז עוזב אותה למות בודדה 

בייאושה. הפקה חדשה וצבעונית לסיפור האהבה הנוגה 
שכתב ורגיליוס ולצלילי המוסיקה הכובשת של הנרי פרסל.

השירה באנגלית  |  הפקה חדשה

מאי 2018

סיפורו של
הצאר סלטן

ניקולאי רימסקי-קורסקוב
מנצח: יבגני ברז׳ניק

לראשונה בישראל – האופרה המרגשת של רימסקי-קורסקוב 
על-פי פואמה מאת פושקין. הפקה קסומה על שלוש אחיות, 

שלוש משאלות, והלהיט הגדול של מעוף הדבורה.

השירה ברוסית  |  הפקה אורחת

פברואר 2018

דון ג׳ובני
וולפגנג אמדאוס מוצרט

מנצח: דניאל אורן
המאהב הגדול מכולם רודף בלהט אחר נשים 

רבות, אבל באופרה השמיימית של מוצרט 
הוא נכשל פעם אחר פעם. הפקה מרהיבה 

של אחת האופרות הגדולות בכל הזמנים.

השירה באיטלקית  |  הפקה חדשה

מרס 2018

דון קרלו
ג'וזפה ורדי

מנצח: דניאל אורן 
דניאל אורן מנצח על הפקה חדשה של 
האופרה המופתית של ורדי לפי מחזה 
מאת פרידריך שילר, על מאבק בין דת 

למדינה, תככים פוליטיים ומזימות
של אוהבים מתוסכלים.

השירה באיטלקית  |  הפקה חדשה

לה בוהם
ג'קומו פוצ'יני

מנצח: פרנצ׳סקו צ׳ילופו
אהבה ממבט ראשון, פרידה, איחוד מחדש ומוות 
- האופרה האהובה של פוצ'יני על חיי הבוהמה 
בפריס. הפקה מרגשת המביאה אל הבמה את 
קסם סמטאותיה של עיר האוהבים בחג המולד.

מבצע מיוחד
לקהילת בוגרי 

אוניברסיטת בר-אילן



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

תאריכי מנוי הטריו לעונת  2017 -  2018

תאריך:    חתימה:  

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

למשלמים בהמחאות: 

)ההמחאה לפקודת האופרה הישראלית(

₪ מצ"ב  המחאה/ות, בסך כולל של 

למשלמים באשראי: נא לחייב את כרטיס האשראי שלי מסוג:

  ישראכרט /    אמריקן אקספרס /    ויזה /    דיינרס

שם משפחה: 

שם פרטי: 

כתובת: 

עיר:   מיקוד: 

  אני מנוי ותיק וברצוני לחדש את מנוי הטריו לעונת 2018-2017

  אבקש להצטרף כמנוי טריו חדש לעונת 2018-2017

ברצוני להזמין    מנוי/ים טריו לעונת 2018-2017

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

עדיפות שנייה לרמת מחיר אחרת:  א   ב   ג   ד   ה  )יש להקיף בעיגול(

ת. זהות: 

תאריך לידה

טל:

טל. נוסף:

@דואר אלקטרוני:

מס' כרטיס:

3 הספרות האחרונות שבגב כרטיס האשראי:                    

₪ בתוקף עד:  בסך כולל של: 

בתשלום אחד         ב-   תשלומים

)פנימי: ת. טריו ארגונים/ג. בקופה(

ספח הזמנת מנוי טריו לעונת 2018-2017
טריו אופרה

לה בוהם

25.11.1720:00מוצ"ש

26.11.1720:00א׳

28.11.1720:00ג'

30.11.1718:00ה'

4.12.1720:00ב׳

חלום ליל קיץ

6.1.1820:00מוצ"ש

9.1.1820:00ג׳

11.1.1820:00ה'

13.1.1820:00מוצ״ש

14.1.1818:00א׳

דון ג׳ובני

10.2.1820:00מוצ"ש

12.2.1820:00ב׳

13.2.1820:00ג'

18.2.1820:00א'

22.2.1818:00ה׳

דון קרלו

10.3.1820:00מוצ"ש

13.3.1820:00ג׳

14.3.1820:00ד'

18.3.1820:00א'

20.3.1818:00ג׳

סיפורו של הצאר סלטן

5.5.1821:00מוצ"ש

9.5.1820:00ד׳

10.5.1820:00ה'

12.5.1821:00מוצ"ש

13.5.1818:00א׳

דידו ואניאס

1.6.1813:00ו׳

2.6.1821:00מוצ"ש

5.6.1818:00ג'

6.6.1820:00ד'

7.6.1620:00ה׳

כרמן

14.7.1821:00מוצ"ש

18.7.1820:00ד׳

19.7.1820:00ה'

22.7.1820:00א'

23.7.1820:00ב׳

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

ניתן לשלם עד שלושה תשלומים שווים ללא ריבית

הקף בעיגול את האופרות שבחרת והתאריך הרצוי בכל אחת מהן:

www.israel-opera.co.il | 03-6927777 .פרטים נוספים במחלקת המנויים - האופרה הישראלית טל

בוגרי אוניברסיטת בר-אילן

מבצע מיוחד
לקהילת בוגרי 

אוניברסיטת בר-אילן
כרטיסי בוגריש לצרף צילוםלקבלת ההנחה


