
לנוחותכם מצורף ספח הזמנת מנוי
www.israel-opera.co.il | 03-6927777  :'פרטים נוספים במחלקת המנויים - האופרה הישראלית טל

• המחירים בטבלה הם למנוי יחיד

מחיר כרטיס במנוי הטריו לארגונים נמוך בכ- 25% ממחיר כרטיס בקופה

מרס 2016

הפקה חדשה השירה באיטלקית

מאת ג'ואקינו רוסיני
מנצח: דניאל כהן | במאים, מעצבים וכוריאוגרפים:

ססיל רוסה וז'ולייאן לובק
רוסיני מביא לבמה שלל קולורטורות מרהיבות בעיבוד האנושי 
שלו לאגדת סינדרלה. האם סינדרלה תזכה באהבתו של הנסיך? 
האם הנסיך ימצא את אהובתו שנעלמה מארמונו? האם אביה 
של סינדרלה ואחיותיה החורגות יצליחו במזימות שלהם? אל 

דאגה – הקוסם אלידורו ידאג להפי אנד!  

לה צ'נרנטולה

ינואר 2016

הפקה חדשה השירה באיטלקית

מאת ג'וזפה ורדי
מנצח: דניאל אורן

במאי: מיכאל זנאנייצקי
טרובדור מסתורי, צוענייה שואפת נקם ורוזן חולה אהבה ותאב 
כח נלחמים זה בזה ללא מעצורים, כשבתווך הגבירה לאונורה 
שמבחינתה רוצה שלווה ואהבה. אחת האופרות המרהיבות 

של ורדי בהפקה חדשה ויצרית בניצוחו של דניאל אורן.

הטרובדור

נובמבר  2015

מאת וולפגנג אמדאוס מוצרט
מנצח: מרטינס סטאשקוס

במאי: אמיליו סאחי
האם פיגרו וסוזנה יתחתנו? האם הרוזן ישוב אל הרוזנת שלו? 
האם כרובינו יתגייס? האם פיגרו ימצא את הוריו האבודים? וכמה 
חתונות בכלל יתקיימו היום? אופרת המופת של מוצרט מביאה 
לבמה עלילה פתלתלה ומוסיקה מהפנטת בהפקה קלאסית.

הפקה חדשההשירה באיטלקית  

נישואי פיגרו
 סיור בית האופרה
של וילניוס מליטא

יולי 2016

הפקה חדשה השירה בצרפתית

מאת ז'ורז' ביזה
מנצח: פרנצ'סקו איבן צ'יאמפה 

במאית: לוטה דה ביר
אהבה עזה וחברות אמיצה לחוף הים בסרי לנקה. נדיר וזורגה 
החברים בלב ובנפש מתחרים על ליבה של כוהנת הדת ליילה, 
באופרה האקזוטית של ביזה, המלאה באריות ודואטים קסומים 

ובקטעי מקהלה סוחפים, המגיעה לראשונה לאופרה הישראלית.

דולי הפנינים

אפריל 2016

הפקה חדשה השירה בצרפתית

מאת שארל גונו
מנצח: פרנצ'סקו צ'ילופו
במאי: ז'אן-לואי גרינדה

אהבת אמת זכה וכנה מסתיימת בהתאבדות כפולה ואכזרית, 
בסיפור אהבתם של הנאהבים הנעימים מוורונה שבחייהם 
ובמותם לא נפרדו. סיפורם של רומיאו ויוליה מגיע לראשונה 

לבמת האופרה הישראלית בעיבוד גדול מהחיים.

רומיאו ויוליה

מאי 2016

מאת ג'וזפה ורדי
מנצח: עמנואל ז'ואל-הורנק 

במאי: ז'אן-קלוד אוברה
העריץ הסקוטי ואשתו תאוות התארים משליטים טרור 
בממלכה ומוציאים להורג את כל העומדים בדרכם אל 
הכתר. מכשפות מסתוריות מנבאות גורלות באופרה 
השקספירית הראשונה של ורדי. דם ואש ותימרות עשן 

בליווי מוסיקה שמימית!

מקבת

מן הרפטואר השירה באיטלקית

מחירי מנוי הטריו לעונת 2016-2015 לאחר הנחה של כ-10% לארגונים

הדגבארמת מחיר
993885672534381א'-ו'

1038930717579426מוצ”ש

בחרו  3 מתוך 6 אופרות

עונת 2015 - 2016  

כמנוי טריו תוכל ליהנות ממחירי 

הנחה לפסטיבל האופרה 
במצדה - ספטמבר 2016

טריו אופרה



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

טריו אופרה
ספח הזמנת מנוי טריו לעונת 2016-2015

שם משפחה: 
שם פרטי: 

כתובת: 
עיר:   מיקוד: 

תאריך:    חתימה:  

  אני מנוי ותיק וברצוני לחדש את מנוי הטריו לעונת 2016-2015
 אני מאשר לקבל מהאופרה הישראלית הודעות באמצעות הדואר,   אבקש להצטרף כמנוי טריו חדש

.SMS הדואר האלקטרוני, הטלפון והודעות

למשלמים בהמחאות: 

)ההמחאה לפקודת האופרה הישראלית תל-אביב-יפו(

₪ מצ"ב  המחאה/ות, בסך כולל של 

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

יש לסמן את האופרות שבחרת והתאריך הרצוי בכל אחת מהן:

ניתן לשלם עד 3 תשלומים שווים ללא ריבית

ברצוני לרכוש    מנוי/י טריו לעונת 2016-2015
ברמת מחיר:   א     ב     ג     ד     ה

עדיפות שנייה לרמת מחיר אחרת:   א     ב     ג     ד     ה

רומיאו ויוליה
16.4.1621:00מוצ"ש

19.4.1620:00ג'
20.4.1620:00ד'
21.4.1620:00ה'
24.4.1620:00א'

דולי הפנינים
2.7.1621:00מוצ"ש

4.7.1620:00ב'
6.7.1620:00ד'

9.7.1621:00מוצ"ש
12.7.1620:00ג'

מקבת
19.5.1620:00ה'
20.5.1613:00ו'

21.5.1621:00מוצ"ש
22.5.1620:00א'
23.5.1620:00ב'

נישואי פיגרו
4.11.1520:00ד'

7.11.1520:00מוצ"ש
8.11.1520:00א'
10.11.1520:00ג'
12.11.1520:00ה'

לה צ'נרנטולה
19.3.1620:00מוצ"ש

22.3.1620:00ג'
26.3.1621:00מוצ"ש

28.3.1620:00ב'
30.3.1620:00ד'

הטרובדור
2.1.1620:00מוצ"ש

4.1.1620:00ב'
5.1.1620:00ג'

9.1.1620:00מוצ"ש
13.1.1620:00ד'

תאריכי מנוי הטריו לעונת  2015 -  2016

חתימה/חותמת הארגון: _________________שם הארגון: ____________________

ת. זהות: 

תאריך לידה

טל:

טל. נוסף:

@דואר אלקטרוני:

מס' כרטיס:

3 הספרות האחרונות שבגב כרטיס האשראי:                     )חובה!(

₪ בתוקף עד:  בסך כולל של: 
    בתשלום אחד      ב-   תשלומים


