
נובמבר 2018

ורתר
ז׳ול מסנה

מנצח: אלאן גוינגאל
על-פי  הזמנים  בכל  הרומנטיות  האופרות  אחת 
הרומן הנודע של גתה, בהפקה המחברת בין עולם 
האמנות לבין המציאות הכואבת של אהבה נכזבת. 

ינואר 2019

סלומה
ריכרד שטראוס

מנצח: דן אטינגר
מיצירות  אחת  של  חדשה  הפקה  מביים  טיראן  איתי 
של  המחזה  לפי  הזמנים  בכל  האופראיות  המופת 
אוסקר ויילד. על המוסיקה המסחררת בעוצמתה, עם 

ריקוד שבעת הצעיפים המפורסם, ינצח דן אטינגר.

פברואר 2019

נשף מסכות
ג׳וזפה ורדי

מנצח: דניאל אורן
דניאל אורן מנצח על האופרה הססגונית של ורדי 
שבמרכזה סיפור אהבה בלתי אפשרי, נשף מסכות 

מפואר ורצח מתוך נקמה עיוורת.

מרס- אפריל 2019

טוסקה
ג׳קומו פוצ׳יני

מנצח: דניאל אורן
שיחזור מרהיב של ההפקה המקורית של טוסקה 
מנצח  אורן  דניאל   .1900 בשנת  ברומא  שעלתה 
להורג  הוצאה  רצח,  עם  אופראי  סיפור מתח  על 

והתאבדות.

מאי 2019

הנוסעת
מייצ'יסלב ויינברג

מנצח: סטיבן מרקוריו
לראשונה בישראל! האופרה המטלטלת על סיפורן של אסירות מכל 
והומניות  אנושיות  על  לשמור  ומנסות  לאושוויץ  שנשלחו  העולם 

במקום חסר כל צלם אנוש.

יוני 2019

כך עושות כולן
וולפגנג אמדאוס מוצרט

מנצח: דניאל כהן
בהפקה  לאוהבים  ספר  בית  ומדוע?  מי?  ועם  כולן?  עושות  בדיוק  מה 
חדשה ומלאת הומור בבימויו של במאי הקולנוע עטור השבחים, אטום 

אגויאן, על שתי אחיות נאיביות ושני גברים המהתלים בהן.

יולי 2019

סימון בוקנגרה
ג׳וזפה ורדי

מנצח: ג׳וליאנו קרלה
יצירת המופת של ורדי, על שודד הים שהפך למושל

ועל תאוות נקם אכזרית ותקווה לעתיד של שלום ושלווה.

השירה באיטלקית | הפקה חדשההשירה באיטלקית | מן הרפרטוארהשירה בגרמנית | הפקה חדשההשירה בצרפתית | הפקה חדשה

השירה בפולנית, צ'כית, רוסית, גרמנית, צרפתית,
השירה באיטלקית | מן הרפרטוארהשירה באיטלקית | הפקה חדשהאנגלית ויידיש | הפקה חדשה

מחיר מנוי הטריו בהנחה מיוחדת לארגונים
בחרו 3 מתוך 7 אופרות
עונת 2019-2018 אופרה

הדגבארמת מחיר

984876660525363מחיר

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

* המחירים בטבלה הם למנוי יחיד

לנוחיותכם מצורף ספח הזמנת מנוי


