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נובמבר- דצמבר 2017

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.

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

אופרה קבועה

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

אופרה קבועה

 2 כולל  המנוי 
אופרות קבועות
ובנוסף 3 עד 5 
אופרות לבחירה

עונת 2018-2017

אופרה
מבצע מיוחד לקהילת בוגרי אוניברסיטת בר-אילן
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ניתן לשלם עד 5 תשלומים שווים ללא ריבית

שם משפחה: 

שם פרטי: 

כתובת: 

עיר:   מיקוד: 

ת. זהות:

תאריך לידה: 

טל:

טל. נוסף:

@דואר אלקטרוני:

לכבוד: מחלקת המנויים, האופרה הישראלית, ת.ד. 33321 ת"א, מיקוד: 6133202  פקס: 03-6927733
)פנימי: ת. ארגונים / ג. בקופה(בוגרי אוניברסיטת בר-אילן

תאריך:    חתימה:  

למשלמים באשראי: נא לחייב את כרטיס האשראי שלי מסוג:
 ויזה /    ישראכרט /    דיינרס /    אמריקן אקספרס

מס' כרטיס:

)חובה למלא(
  

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:  ₪

  אני מאשר לקבל מהאופרה הישראלית הודעות באמצעות הדואר, 

.SMS הדואר האלקטרוני, הטלפון והודעות

ספח הזמנת מנוי אופרה עונת 2018-2017

מפגש מקדים להפקות האופרה המתקיים בשבת שלפני עליית המסך על 

האופרה, בשעה 11:00 בבוקר. המפגש כולל שיחות עם יוצרי ומשתתפי 

ההפקה בשילוב קטעים מן האופרה.

מפגש "לקראת בכורה" בעונת 2018-2017 יתקיים לפני האופרות:

חלום ליל קיץ  30.12.17  |  דון ג׳ובני  3.2.18

דון קרלו  3.3.18   |   דידו ואניאס  26.5.18

ספח הזמנת מנוי ל"לקראת בכורה"

ברצוני להזמין  מנויים למפגשי "לקראת בכורה".

מנוי ל"לקראת בכורה" לעונת 2018-2017 כולל 4 מפגשים
מחיר לאחר הנחה לארגונים: 192 ₪  בלבד. 

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

 אני מנוי ותיק וברצוני:

   לשמור את מקומי באופרות הקבועות באותה סדרה. מספר הסדרה 

   לשנות את מקומי באופרות הקבועות

 אבקש להצטרף כמנוי חדש לאופרה לעונת 2018-2017

 אבקש להצטרף לסדרת האופרה בשעה 6:00 בערב

ברצוני להזמין  מנוי/ים ל-  אופרות,

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

עדיפות שנייה לרמת מחיר

לסדרה:   1    2    3    4     5    6     7    8    9    11    6 ב-18:00    )יש להקיף בעיגול(

עדיפות שנייה לסדרה ביום אחר בשבוע 

יש לציין עדיפות שנייה במקרה שבסדרה או באופרות מסוימות לא נוכל להיענות לבקשתך.

  דון ג׳ובני          דון קרלו

  לה בוהם         חלום ליל קיץ       סיפורו של הצאר סלטן

  דידו ואניאס     כרמן

מופעי סדרות האופרה עונת 2018-2017

www.israel-opera.co.il | 03-6927777 .פרטים נוספים במחלקת המנויים - האופרה הישראלית טל
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20172018

יום 
בשבוע

 מס'
חלוםלה בוהםסדרה

דון קרלודון ג׳ובניליל קיץ
סיפורו 

של הצאר 
סלטן

כרמןדידו ואניאס

125.1113.110.217.35.59.614.7מוצ"ש

22.126.117.210.312.52.628.7מוצ"ש

324.1112.19.223.34.58.613.7יום ו׳

41.125.116.29.311.51.627.7יום ו'

118.125.123.216.34.58.620.7יום ו'

יום חול 
526.11מעורב

יום א׳
8.1

יום ב׳
18.2
יום א׳

18.3
יום א׳

9.5
יום ד׳

11.6
יום ב׳

22.7
יום א׳

64.128.112.219.37.511.623.7יום ב׳

7.5*728.119.113.213.3יום ג'
יום ב׳

*6.6
24.7יום ד׳

6.618.7 86.1217.121.214.39.5יום ד'

97.1211.115.222.310.57.619.7יום ה'

6 אופרות
ב- 18:00

30.11
יום ה׳

14.1
יום א׳

22.2
יום ה׳

20.3
יום ג׳

13.5
יום א׳

5.6
יום ג׳

24.7
יום ג׳

ב- 20:00

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

*  לתשומת לבכם! העונה סדרת מוצ״ש 12 בוטלה.
* חדש! - נוספה סדרה בימי חול בשעה 18:00 - שש אופרות בשעה שש בערב.

* האופרות במוצ״ש מחודש מאי 2018 מתחילות בשעה 21:00 - שעון קיץ.

* העונה, מחיר מנוי במוצ״ש זהה למחיר המנוי ביום חול.

7 מופעים6 מופעים5 מופעיםרמת מחיר

154018482156א
135016201890ב
102012241428ג
8009601120ד
580696812ה

שמירת מקומות למנויים ותיקים באופרות הקבועות 
תסתיים ביום א' 23.4.17

מחירי מנוי האופרה לאחר הנחה של כ- 10%
לבוגרי אוניברסיטת בר-אילן

מחיר הכרטיס במנוי לאחר ההנחה נמוך בכ-30% ממחיר כרטיס בקופה

מבצע מיוחד
לקהילת בוגרי 

אוניברסיטת בר-אילן לקבלת ההנחה 
יש לצרף צילום 

כרטיס בוגר


