
הסדרה 
הליטורגית

4 קונצרטים
היצירות הקלאסיות הנצחיות

בהשתתפות סולנים ומקהלות 
מהארץ ומהעולם

• פורה - היידן 
• באך - ברנשטיין

• ברהמס - רקויאם 
• הנדל - משיח

מחירי המנוי לאחר הנחה:
א.₪488| ב.₪376| ג.₪276

• בון שאנסון
• הומאז’ לג’ו עמר

• מחווה "לחבורת אוראן"
• אום כלת’ום לנצח

מחירי המנוי לאחר הנחה:
א.₪360| ב.₪304| ג.₪252

מחירי המנוי לאחר הנחה:
א.₪371| ב.₪305| ג.₪251

סדרת
מזרח-מערב

4 קונצרטים
המזרח נושק למערב עם התזמורת 

האנדלוסית ירושלים. מפגשים 
מוסיקליים מרגשים מסביב לים התיכון

סדרת המהפכהשבת של זהב
5 קונצרטים

בשבת בבוקר בשעה 11:00
בסדרה המשלבת אריות, דואטים 

ואנסמבלים מוכרים מאופרות 
פופולאריות בביצוע סולני 

האופרה הישראלית.

מחירי המנוי:
א.₪300| ב.₪225

• "התזמורת חיה בסרט"
• אופרת רוק עם אלון עדר ולהקה

• "רעש לבן 2018" מופע משותף
   עם להקת המחול ורטיגו 

3 קונצרטים
תזמורת המהפכה בסדרה מקורית

ומעוררת השראה

עונת 2018-2017

מוסיקה
סדרות המוסיקה של האופרה הישראלית

במחירי הנחה של כ-10% לארגונים



יש לסמן את הסדרה/ות הרצויה/ות: )פנימי: ת.ארגונים./ ג.בקופה(

שם משפחה: 
שם פרטי: 

כתובת: 
עיר:   מיקוד: 

ניתן לשלם עד 3 תשלומים שווים ללא ריבית

תאריך:   חתימה:  

למשלמים באשראי: נא לחייב את כרטיס האשראי שלי מסוג:

      ויזה /        ישראכרט /       דיינרס /       אמריקן אקספרס

מס' כרטיס:

בתוקף עד:  בסך כולל של:  ש"ח

      בתשלום אחד         ב-  תשלומים

למשלמים בהמחאות: 
)ההמחאה לפקודת האופרה הישראלית תל-אביב-יפו(

מצ"ב  המחאה/ות, בסך כולל של  ש"ח

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

ברצוני להזמין  מנוי/ים לסדרה/ות: 
 

 ברמת מחיר:  בסדרות המוסיקה:    א      ב      ג    )יש להקיף בעיגול(
בשבת של זהב:    א      ב    )יש להקיף בעיגול(

  אני מנוי ותיק וברצוני לחדש את המנוי לסדרה/ות המוסיקה: 

    אבקש להצטרף כמנוי לסדרה/ות המוסיקה: 

@

ת. זהות: 

טל:

טל. נוסף:

דואר אלקטרוני:

שם הארגון:

מוסיקה
לכבוד: מחלקת המנויים, האופרה הישראלית, ת.ד. 33221 ת"א, מיקוד 6133202, פקס: 03-6927733
ספח הזמנת מנוי מוסיקה עונת 2018-2017

שעהתאריך שם הקונצרט שם הסדרה

   הסדרה 
 הליטורגית

4 קונצרטים

 20:00ב'     23.10.17 פורה - היידן

 20:00ג'       16.1.18 באך - ברנשטיין

 20:00ד'      21.3.18 ברהמס - רקויאם

 20:00א'      17.6.18 הנדל - משיח

  סדרת
    מזרח-מערב

    4 מופעים

 20:00ג'     24.10.17 בון שאנסון

 20:00ג'      20.2.18  הומאז׳ לג׳ו עמר

 20:00ב'      23.4.18 מחווה ל״חבורת אוראן״

 20:00א'      10.6.18  אום כלת׳ום לנצח

  סדרת
   המהפכה
    3 מופעים

 21:00מוצ״ש 20.1.18 להקת ורטיגו - רעש לבן 2018 

 21:00ה'      30.4.18 התזמורת חיה בסרט

 
 21:00ה'      14.6.18אופרת רוק עם אלון עדר ולהקה 

   שבת של 
 זהב

5 מופעים

אהבה בפריס,
 11:00ש׳     25.11.17אופרה על גדות הסן

על אדונים ומשרתים,
 11:00ש׳       6.1.18יחסים מסוכנים

הגיבורות של ורדי,
 11:00ש׳       17.3.18בין אהבה להקרבה 

 11:00ש׳       12.5.18 אהבה חובקת עולם 

 11:00ש׳       14.7.18 חגיגת קיץ - מאופרה למחזמר


