לכבוד :מחלקת המנויים ,האופרה הישראלית ,ת.ד 33321 .ת"א ,מיקוד 6133202 :פקס03-6927733 :

ספח הזמנת מנוי לסדרות המוסיקה והילדים עונת 2015-2014
יש לסמן את הסדרה/ות הרצויה/ות:

שם משפחה:
שם פרטי:
כתובת:
עיר:

שם הסדרה

שם הקונצרט

הסדרה
הליטורגית
 4קונצרטים

מיקוד:

ת .זהות:
טל:
טל .נוסף:
דואר אלקטרוני:

אני מנוי ותיק וברצוני לחדש את המנוי לסדרה/ות המוסיקה
ו/או לסדרה/ות המשפחה:
להצטרף

אבקש

לסדרה/ות

כמנוי

ו/או

ג'אז במשכן
 3מופעים

לסדרה/ות המשפחה:
מנוי/ים לסדרה/ות:

ברצוני להזמין

ש"ח

בסך כולל של:
תשלומים

למשלמים בהמחאות( :ההמחאה לפקודת האופרה הישראלית תל-אביב-יפו)
המחאה/ות ,בסך כולל של:
מצ"ב
ש"ח
אני מאשר לקבל מהאופרה הישראלית הודעות באמצעות הדואר,
הדואר האלקטרוני ,הטלפון והודעות .SMS

תאריך:

בריטן  -רקויאם המלחמה

ב' 8.6.15

20:00

תשע הסופרניות  -חגיגה
של הקולות הגבוהים ביותר

ש' 29.11.14

11:00

מנאפולי באהבה  -יותם כהן

ש' 10.1.15

11:00

ש' 14.3.15

11:00

ש' 9.5.15

11:00

ש' 4.7.15

11:00

חוזה ג'יימס

ו' 10.10.14

22:00

כריסטיאן סקוט

ו' 23.1.15

22:00

גרגורי פורטר

ו' 20.3.15

22:00

לילדים:

 3הספרות האחרונות שבגב כרטיס האשראי
בתשלום אחד

באך – מתיאוס פסיון

ג' 24.2.15

20:00

 9קונצרטים

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

ב-

הנדל  -משיח

ה' 25.12.14

20:00

 הסדרה הסימפונית פרטים בעמוד  41בחוברת

ברמת מחיר:בסדרות המוסיקה :א ב ג (יש להקיף בעיגול)
בשבת של זהב :א ב (יש להקיף בעיגול)
בסדרת צלילי קסם רמת המחיר אחידה

בתוקף עד:

מהלר  -הסימפוניה השנייה

ב' 27.10.14

20:00

שבת של זהב למות מאהבה – הגיבורות
הגדולות של ורדי ופוצ’יני
 5מופעים
נשמה רוסית  -כשפושקין
פוגש את צ'ייקובסקי
חגיגת קיץ  -הלהיטים
הגדולים בכל הזמנים

@

המוסיקה

תאריך

שעה

*בסדרת צלילי קסם רמת המחיר אחידה .אנא סמנו את היום והשעה המועדפים:
סוכות
א' 17:00 12.10.14
באך -
ב' 17:00 / 12:30 / 11:00 13.10.14
איך באך לא שכח
ג' 17:00 / 11:00 14.10.14
ב' 18:00 1.12.14
ג' 18:30 / 17:00 2.12.14
ברהמס  -מחולות
ד' 17:00 3.12.14
הונגריים וצוענים שרים
ה' 18:30 / 17:00 4.12.14
ב' 18:00 2.2.15
צלילי קסם
ג' 18:30 / 17:00 3.2.15
עם ניצה
סטרווינסקי -
ד' 17:00 4.2.15
מעשה במחול
שאול
ה' 18:30 / 17:00 5.2.15
 5מופעים
ב' 18:00 27.4.15
ג' 18:30 / 17:00 28.4.15
אופנבך  -שפם זקן
ד' 17:00 29.4.15
וריקודי קאן קאן
ה' 18:30 / 17:00 30.4.15
ב' 18:00 22.6.15
ג' 18:30 / 17:00 23.6.15
צ‘רלי צ‘פלין -
ד' 17:00 24.6.15
עין בוכה ועין צוחקת
ה' 18:30 / 17:00 25.6.15
שעת אופרה לילדים  -מנוי פתוח לחמישה מופעים ב150-₪

שעה קלה של קסם אופראי לגילאי  8-3בבימוי מלא בליווי פסנתר ,בתלבושות ססגוניות
באכסדרת בית האופרה.

ניתן לשלם עד שלושה תשלומים
שווים ללא ריבית

חתימה:

מחירי מנוי סדרות המוסיקה והילדים לעונת 2015-2014
רמת מחיר

הסדרה
הליטורגית

שבת
של זהב

ג'אז במשכן

הסדרה
הסימפונית

א

544

300

552

1790

ב

420

225

450

1432

ג

320

-

360

1145

• ספחי ההזמנה יטופלו לפי סדר הגעתם .ראשית יטופלו המנויים הוותיקים.
• הטיפול בסדרות המנויים השונות מתבצע במועדים שונים ולכן כרטיסי המנוי ישלחו בנפרד.
66

(מחיר למנוי ותיק)

צלילי קסם
עם ניצה שאול
335
מחיר אחיד

שעת אופרה
לילדים
150
מנוי פתוח
ל 5-מופעים

