
  

 

   

 

  
 

  

 

 

 

 

   

  

   

  

                

          

  

 

 
    

 

 

   

 

  
    

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

  
     

  
     

  
     

  
     

 

 

 

 

 

  
 

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

 2020-2019עונת סדרות המוסיקה והילדים ספח הזמנת מנוי ל

/ות:  יש לסמן את הסדרה/ות הרצויה

מוסיקה  שם פרטי:  שם משפחה: 

כתובת: 

עיר:  מיקוד: 

ת. זהות:              

תאריך לידה:

טל:         

טל. נוסף: 

כתובת מייל: 

אני מנוי ותיק וברצוני לחדש את המנוי לסדרת/ות המוסיקה ו/או הילדים

לעונת   2020-2019:

אבקש להצטרף כמנוי חדש לסדרת/ות המוסיקה ו/או הילדים לעונת 2020-2019

מנוי/ים לסדרת/ות:  ברצוני להזמין

דרה  המופע  שם הס שעה תאריך יום בשבוע שם

שלומי שבן והקאמרטה 
עים   3 מופ

די   21:00 25.11.19ב' בחזרה למזל ג

 21:00 2.2.20א' אבישי כהן - חצוצרה 

 21:00 13.7.20ב' היפ הופ באופרה 

סדרת מזרח-מערב
עים   4 מופ

 20:00 10.11.19א' הפסנתר והתזמורת 

 20:00 5.1.20א' סלוניקי מו 

 20:00 30.3.20ב' חוה אלברשטיין - משירי ארץ אהבתי 

 20:00 7.7.20ג׳ הומאז' לפיירוז 

סדרת המהפכה 
עים   3 מופ

 21:00 17.12.19ג׳ התרנגולים - הרמיקס 

21:00 24.3.20ג׳ ציפורלה והמהפכה 

J . VIEWS   21:00 1.6.20ב׳ תזמורת המהפכה מארחת את 

נית  הסדרה הסימפו
 7 קונצרטים

נשטיין, בטהובן  20:00 24.10.19ה׳ בר

״ש סמטנה, ובר,  דבוז'אק  20:00 23.11.19מוצ

 20:00 6.1.20ב׳ רימסקי-קורסקוב, טאן  דון 

 20:00 3.2.20ב׳ מוצרט, מהלר 

 20:00 26.4.20א׳ שריף, גריג, פרוקופייב 

 20:00 7.6.20א׳ ראוול, בלוך, מוסורגסקי 

נוב, מהלר   20:00 14.7.20ג׳ רחמני

סדרת הבארוק 
עים   2 מופ

דל   20:00 24.9.19ג׳ אורלנדו - הנ

 20:00 2.4.20ה׳ המלך הרועה - מוצרט 

דרה הקאמרית  הס
עים   4 מופ

 20:30 17.12.19ג׳ שוברט - מסע חורף 

 20:30 13.1.20ב׳ סיפורו של פרינלי 

 20:30 12.3.20ה׳ צ׳ייקובסקי ופושקין 

 20:30 4.5.20ב׳ מוצרט ורוסיני 

שבת של זהב 
עים   5 מופ

 11:00 9.11.19שבת  אהבה בעיר האורות

 11:00 25.1.20שבת  בערבות רוסיה
נים ומשרתים   11:00 28.3.20שבת על אדו

 11:00 16.5.20שבת הורים וילדים 

 11:00 27.6.20שבת חגיגת קיץ 

   ג   ב    א     ברמת מחיר - השתקפויות, מזרח מערב, בארוק והמהפכה    

  ב      א    ברמת מחיר - שבת של זהב  

בסדרה הקאמרית - באולם הקטן - רמת מחיר אחידה 

בסדרת צלילי קסם ובשעת אופרה לילדים - רמת מחיר אחידה 

מס' כרטיס: - באשראילמשלמים 

ילדים
דפים דה. אנא סמנו בצלילי קסם את היום והשעה המועדרת צלילי קסם ובשעת אופרה רמת המחיר אחיבסבתוקף עד:  

 הספרות האחרונות שבגב כרטיס האשראי 3

 ₪בסך כולל של:   תשלומים,  ב-  בתשלום אחד   

דת האופרה הישראלית()ההמחאה לפקולמשלמים בהמחאות: 

 ₪  בסך כולל של:  המחאה/ות,מצ"ב  

דואר האלקטרוני, דואר, הדעות באמצעות הני מאשר לקבל מהאופרה הישראלית הוא
 .SMSדעות       הטלפון והו

 חתימה: תאריך: 

17:00 ב' 
17:00 ד' 

17:30 א' 
17:00 ג' 
 17:00 ה' 

דן - על מי כעסה הקיסרית?  היי
10-14.11.19 

צלילי קסם 
עם ניצה שאול 

עים  מופ 5

17:00 ב' 
17:00 ד' 

17:30 א' 
17:00 ג' 
17:00 ה' 

 רוסיני - בואו נבשל אופרה!
26-30.1.20 

17:00 ב' 
17:00 ד' 

17:30 א' 
17:00 ג' 
17:00 ה' 

 סן סנס - קרנבל החיות
22-26.3.20 

17:00 ב' 
17:00 ד' 

17:30 א' 
17:00 ג' 
17:00 ה' 

 מוסיקת רנסנס - תחרות התחפושות בוונציה
17-21.5.20 

17:00 ב' 
17:00 ד' 

17:30 א' 
17:00 ג' 
 17:00 ה' 

 צ׳ייקובסקי - הברבור היפה באגם
21-25.6.20 

 .150 ₪עים ב-   מופ 5מנוי ל-דים -  שעת אופרה ליל
  שיקוי האהבה | נישואי פיגרו  |  הנזל וגרטל  |   חליל הקסם  | תיבת ההפתעות  | דרלה        סינ

2020-2019עונת  סדרות המוסיקה והילדים למחירי מנוי  

שעת אופרה 
לילדים 

 מופעים 5
צלילי קסם 

 מופעים 5

שבת 
של זהב 

 מופעים 5

סדרה ה
הקאמרית 

 קונצרטים 4

סדרת 
הבארוק 

 מופעים 2

סדרה ה
סימפונית ה
 קונצרטים 7

סדרת 
המהפכה 

 מופעים 3

סדרת 
ערב מזרח-מ

 מופעים 4

שלומי שבן 
והקאמרטה 

 מופעים 3
רמת מחיר 

150 
 פתוחנוי מ

335 
ד מחיר אחי

300 
280 

ד מחיר אחי

א  592 512 360 1075 * 280
ב  520 432 300 950 * 216 225
- 176 - ג  432 384 240

 .מחיר למנויי האופרה

למנויי המוסיקה והילדים ניתן לשלם  עד  3 תשלומים שווים ללא ריבית
 .נפרד. דים שונים ולכן כרטיסי המנוי ישלחו בהטיפול בסדרות המנויים השונות מתבצע במועספחי ההזמנה יטופלו לפי סדר הגעתם. ראשית יטופלו המנויים הותיקים
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