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אוקטובר 2017

להקת בלנקה לי
בלנקה לי | רובוט

מוסיקה: התזמורת המכנית של 
מאיווה דנקי

מסע מופלא של שמונה רקדנים אנושיים 
ושבעה רובוטים שלמדו לרקוד. בלנקה 
לי יצרה את המופע בשיתוף עם סטודיו 
האמנות המודרנית היפני "מיאווה דנקי", 

כשבמרכזו מערכות היחסים של המין 
האנושי עם מכונות.

יוני 2018

בלט ציריך
כריסטיאן שפוק | אנה קרנינה

מוסיקה: רחמנינוב, לוטוסלבסקי,
צינטסאדזה וברנדשווילי

גירסה מהפנטת לספרו הנודע של טולסטוי.
עם 50 הרקדנים הנפלאים של בלט ציריך, הצליח שפוק 

להעביר אל הבמה את סיפורה של אנה קרנינה ושל 
הדמויות הסובבות אותה.

נובמבר 2017

להקת מארי שווינאר
מארי שווינאר | גן התענוגות הארציים

מוסיקה: לואי דופור
מחול בשלוש מערכות, על-פי הטריפטיכון המפורסם של 

הירונימוס בוש.
מערכה ראשונה: גן התענוגות

מערכה שנייה: גיהנום
מערכה שלישית: גן-עדן

ינואר 2018

ורטיגו ותזמורת 
המהפכה

נעה ורטהיים | רעש לבן 2018
מוסיקה: רן בגנו | מנצח: רועי אופנהיים

ניהול מוסיקלי: זהר שרון
שיתוף פעולה ייחודי עם להקת ורטיגו 
ותזמורת המהפכה הוליד גרסה חדשה 

ליצירה עטורת השבחים, אשר עלתה לפני 
עשור. "רעש לבן 2018" מטילה ספק בדרך 

שבה אנו חיים וחושבים, ועוסקת במתח 
שבין הרעש הסובב אותנו לכמיהה לשקט 

הפנימי.

אוקטובר 2017

להקת אריק
גוטייה

מרקו גקה | ניז׳ינסקי 
מוסיקה: שופן, גלזונוב, מוסיקת עם 

ופאנק רוסית 

בלט חדש ומקורי מאת מרקו גקה על חייו 
של הרקדן והכוריאוגרף ואצלב ניז'ינסקי 

ועל הקו הדק בו הילך בין אמנות לשיגעון.

אוקטובר 2017

להקת דרזדן- 
פרנקפורט

ג׳קופו גודאני | טרילוגיית היונקים
שלוש יצירות חדשות ומרתקות של ג'קופו 

גודאני, אחד מיוצרי המחול הבולטים 
כיום. היצירות מבוצעות עם מוסיקה חיה, 

בביצוע רביעיית אנסמבל מודרן והפסנתרן 
הנודע רוסלן בזברוז'.

מופע קבוע

עונת 2018-2017

מופעמחול כולל  המנוי 
אחד קבוע ובנוסף 3
עד 6 מופעים לבחירה

אפריל 2018

להקת יאנג לי פינג
יאנג לי פינג | תחת מצור

מוסיקה: זאו ג'יפין וו יונג,
לאו לו,אר דונג, וואן לי 

אהבת נצח ביצירה עוצרת נשימה המשלבת מחול עכשווי, 
היפ-הופ, אופרה סינית ומוסיקה חיה. סיפורו של הקרב 

העקוב מדם בין צבאות הממלכות העתיקות האן וצ'ו,
ששינה את פני ההיסטוריה של סין.

מנוי מחול בהנחה מיוחדת לארגונים
מבחר משובח מסצנת המחול העולמית
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ניתן לשלם עד 4 תשלומים שווים ללא ריבית

שם משפחה: 

שם פרטי: 

כתובת: 

עיר:   מיקוד: 

ת. זהות:

תאריך לידה: 

טל:

טל. נוסף:

@מייל:

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

תאריך:          חתימה:  

למשלמים באשראי: נא לחייב את כרטיס האשראי שלי מסוג:

 ויזה /    ישראכרט /    דיינרס /    אמריקן אקספרס

מס' כרטיס:

)חובה למלא(
  

3 הספרות האחרונות שבגב כרטיס האשראי

בתוקף עד:   בסך כולל של:  ₪

 בתשלום אחד    ב-  תשלומים     

למשלמים בהמחאות: )ההמחאה לפקודת האופרה הישראלית(

מצ"ב  המחאה/ות, בסך כולל של:  ₪

  אני מאשר לקבל מהאופרה הישראלית הודעות באמצעות הדואר, 

.SMS הדואר האלקטרוני, הטלפון והודעות

ספח הזמנת מנוי מחול עונת 2018-2017

www.israel-opera.co.il | 03-6927777 .פרטים נוספים במחלקת המנויים - האופרה הישראלית טל

 אני מנוי ותיק וברצוני לחדש את המנוי לעונת 18-17 

 אבקש להצטרף כמנוי לסדרת המחול לעונת 18-17 

ברצוני להזמין  מנוי/י מחול   ל-  מופעים

ברמת מחיר:  א    ב    ג    ד    ה  )יש להקיף בעיגול(

סה"כ לתשלום עבור מנוי/ים לסדרת המחול ₪

מחיר מנוי המחול לאחר הנחה של כ-% 10 לארגונים
מחיר כרטיס במנוי לאחר ההנחה נמוך בכ-30% ממחיר כרטיס בקופה 

רמת 
7 מופעים**6 מופעים5 מופעים4 מופעיםמחיר

800101512301525א

68086510501315ב

6087759421189ג

444570696902ד

344445546727ה

  * הבוחרים בבלט ציריך ו/או להקת יאנג לי פינג יוסיפו 40 ₪ לכל כרטיס,
    על המחירים המופיעים בטבלה.

* במידה והמופע הקבוע – ורטיגו יוחלף למופע אחר, תיגבה תוספת של 60 ₪  
)או 100 ₪ במידה ויוחלף לבלט ציריך או ללהקת יאנג לי פינג(    

** המחירים בעמודת "7 מופעים" כוללים את המחירים המעודכנים.

 שעהתאריךיום בשבועשם המופע

 ורטיגו ותזמורת המהפכה 
 ו'

 מוצ״ש
 19.1.18
20.1.18

13:00 
21:00

  ו'   להקת דרזדן-פרנקפורט
  מוצ״ש

13.10.17
14.10.17

 13:00
20:00

  ה'  להקת אריק גוטייה
  ו'

19.10.17
20.10.17

20:00 
13:00

  להקת בלנקה לי
  ה'
  ו'

26.10.17
27.10.17

 20:00
13:00

  להקת מארי שווינאר
  ב'
  ג'

6.11.17
7.11.17

20:00 
20:00

   להקת יאנג לי פינג
    ה'
    ו'

26.4.18
27.4.18

20:00 
13:00

  בלט ציריך
   ג'
   ד'

26.6.18
27.6.18

 20:00
20:00

מופע קבוע

חתימה/ חותמת הארגון: 

)פנימי: ת. ארגונים/ג.             (שם הארגון: 


