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www.israel-opera.co.ilטל. 03-6927777 | 03-6927733 פרטים נוספים במחלקת המנויים - האופרה הישראלית

הדגבארמת מחיר
993885672534381חול

1038930717579426מוצ“ש
£ המחירים בטבלה הם למנוי יחיד £ המחירים בטבלה אינם כוללים את מחירי פסטיבל האופרה במצדה.

כמנוי טריו תוכל לרכוש במחירי הנחה כרטיסים לפסטיבל האופרה למרגלות המצדה, יוני 2015

מנוי קטן - אופרות גדולות

עונת 2015-2014
30 שנה לאופרה הישראלית

מנוי קטן - אופרות גדולות
בחרו 3 מתוך 7 אופרות

מנצח: פליקס קורבוב | במאי: אלכסיי ויירו
האופרה החדשה ממוסקבה חוזרת לישראל עם 
הפקה חדשה של אחת מהקלאסיקות הגדולות של 
הרפרטואר האופראי הרוסי – כלת הצאר. סיפור 
של אהבה, תשוקה, קנאה, מרמה ורצח המוגש 
באמצעות המוסיקה הסוחפת של רימסקי קורוקוב. 

אי 2015
מ

ניקולאי רימסקי קורובוב

ולי 2015
י

מנצח: דניאל אורן | במאי: סטפנו מצוניס די פרלפרה
האופרה “היהודית“ של ורדי בהפקה חדשה. נבוכדנצר 
מלך בבל פולש עם חיילותיו אל בית המקדש, מעלה 
באש את ירושלים ומגלה את בני ישראל לבבל, 
שם שרה המקהלה את שירת העבדים המרגשת. 
ההצלחה הראשונה של ורדי על במת האופרה 

הישראלית בניצוחו של דניאל אורן.

ג'וזפה ורדי

ריל 2015
אפ

הפקה חדשה השירה באיטלקית
הפקה חדשה השירה ברוסית

הפקה חדשה השירה בעברית

מנצח: פרדריק שאזלן | במאי: ניקולא ז'ואל
סיפור אהבה נוגה על בחור ובחורה שמתאהבים אך 
לא יכולים לממש את אהבתם. אריות נפלאות 
באופרה שכולה מלאה בקסם רומנטי. משתתפים 
רבים בהפקה שבמרכזה השאלה הנצחית – האם 

לאהבה רומנטית יש מקום בעולמנו.

ינואר 2015

 ג'קומו פוצ'יני

מנצח: עומר מ. ולבר | במאית: קתרינה טאלבאך
פיגרו פה – פיגרו שם! האופרה האהובה של רוסיני 
על מעלליו של פיגרו המשרת שמסדר הכל בחינניות 
רבה. סיפור אהבה קסום בסגנון הקומדיה דל'ארטה 
בהפקה חדשה המתאימה לקצב החיים הצבעוני 

והמטורף של המאה ה-21.

 ג'ואקינו רוסיני

נובמבר 2014

מנצח: עומר מ. וולבר | במאי: עמרי ניצן
סיפור אהבה קסום בהפקה צבעונית שביים עמרי 
ניצן לאופרה המלבבת של דוניצטי. נמורינו מאוהב 
באדינה אך עד שהיא נעתרת לו היא נהנית להתעלל 
בו ולאיים שתינשא לקצין החתיך בלקורה. נמורינו 
רוכש בכספו האחרון שיקוי אהבה ומכאן הכל יבוא 

על מקומו בשלום.

גאטנו דוניצטי

מרס 2015

מנצח: לאסלו מקלארי | במאי: קרו
נסיך הודי המתגורר בפריס מתאהב בשחקנית 
מקומית ואינו מוכן לחזור למולדתו לפני שישא אותה 
לאישה. הנעימות והמקצבים המרתקים של קלמן 
בהפקה ססגונית וסוחפת של אחת האופרטות 
המצליחות ברפרטואר של בית האופרטה הממלכתי 

מבודפשט. אופרטה במיטבה!

פברואר 2015

אמריך קלמן

הפקה חדשה הפקה חדשההשירה באיטלקית השירה באיטלקית
מן הרפרטואר השירה באיטלקית הפקה חדשה השירה בהונגרית

מנצח: איתן שמייסר| במאי: עידו ריקלין
בכורה עולמית לשתי אופרות ישראליות קצרות 
בערב אחד, המפגיש על הבמה שניים מענקי הספרות 
הישראלית בסגנונות מוסיקליים מגוונים ומרתקים. 
האדונית והרוכל - אופרה מאת חיים פרמונט/ליברית 

מאת צרויה להב לפי סיפור של ש"י עגנון. 
שיץ - אופרה מאת יוני רכטר/ליברית מאת חנוך לוין 

בעריכת שמואל מלצר.

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

לנוחותך 
מצורף ספח 
הזמנת מנוי

שנה לאופרה

מחיר כרטיס במנוי הטריו לאחר ההנחה נמוך בכ-25% ממחיר כרטיס בקופה

מבצע מיוחד
לקהילת בוגרי 

אוניברסיטת בר-אילן
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לכבוד: מחלקת המנויים, האופרה הישראלית, ת.ד. 33321 ת"א מיקוד: 6133202 פקס: 03-6927733
ספח הזמנת מנוי טריו לעונת 2015-2014

שם משפחה: 
שם פרטי: 

כתובת: 
עיר:   מיקוד: 

תאריך:    חתימה:  

ת. זהות: 

טל:

טל. נוסף:

@דואר אלקטרוני:

  אני מנוי ותיק וברצוני לחדש את מנוי הטריו לעונת 2015-2014
  אבקש להצטרף כמנוי טריו חדש

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

למשלמים בהמחאות: 

)ההמחאה לפקודת האופרה הישראלית תל-אביב-יפו(

מצ"ב  המחאה/ות, בסך כולל של  ש"ח

מספר בוגר: 

מס' כרטיס:

בתוקף עד:  בסך כולל של:  ש"ח
    בתשלום אחד      ב-   תשלומים

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

תאריכי מנוי הטריו לעונת 2015-2014 
יש לסמן את האופרות שבחרת והתאריך הרצוי בכל אחת מהן:

לפסטיבל  ברישום    מעוניין 
האופרה במצדה  - יוני 2015

עגנון עד לוין
3.7.1513:00 ו'

4.7.1521:00 מוצ"ש
7.7.1520:00 ג'
9.7.1520:00 ה'
10.7.1513:00 ו'

נבוקו
8.4.1520:00 ד'

11.4.1521:00 מוצ"ש
12.4.1520:00 א'
13.4.1520:00 ב'
14.4.1520:00 ג'

כלת הצאר
9.5.1521:00 מוצ"ש

12.5.1520:00 ג'
13.5.1520:00 ד'
14.5.1520:00 ה'
18.5.1520:00 ב'

לה רונדינה
10.1.1520:00 מוצ"ש

13.1.1520:00 ג'
14.1.1520:00 ד'
18.1.1520:00 א'
19.1.1520:00 ב'

שיקוי האהבה
14.3.1520:00 מוצ"ש

15.3.1520:00 א'
16.3.1520:00 ב'
17.3.1520:00 ג'
19.3.1520:00 ה'

הביידר
12.2.1520:00 ה'

14.2.1520:30 מוצ"ש
17.2.1520:00 ג'
18.2.1520:00 ד'
19.2.1520:00 ה'

הספר מסוויליה
22.11.1420:00 מוצ"ש

25.11.1420:00 ג'
29.11.1420:00 מוצ"ש

30.11.1420:00 א'
03.12.1420:00 ד'

ניתן לשלם עד 3 תשלומים שווים ללא ריבית

ברצוני לרכוש    מנוי/י טריו לעונת 2015-2014
ברמת מחיר:   א     ב     ג     ד     ה

עדיפות שנייה לרמת מחיר אחרת:   א     ב     ג     ד     ה

שנה לאופרה

עונת 2015-2014
30 שנה לאופרה הישראלית

מנוי קטן - אופרות גדולות

מבצע מיוחד
לקהילת בוגרי 

אוניברסיטת בר-אילן

)פנימי: ח. 2/ג. בקופה(בוגרי אוניברסיטת בר-אילן


