
מוסיקה
עונת 2020-2019

שלומי שבן והקאמרטה
השתקפויות

סדרת המהפכהסדרת מזרח-מערב

סדרת הבארוק הסדרה הקאמריתשבת של זהב

סדרות המוסיקה של האופרה הישראלית
במחירי הנחה של כ-10% לארגונים

עונה חדשה עם שילובים מפתיעים
בין מוסיקה קלאסית לפופולארית

ניהול אמנותי: שלומי שבן ואבנר בירון
• בחזרה למזל גדי

• אבישי כהן והחצוצרה
• היפ הופ באופרה

תזמורת ירושלים מזרח ומערב בסדרת
מפגשים מוסיקליים מרגשים מסביב לים התיכון

מנצח, מעבד ומנהל מוסיקלי: תום כהן
• הפסנתר והתזמורת

• סלוניקי מו
• חוה אלברשטיין - משירי ארץ אהבתי

• הומאז׳ לפיירוז 

תזמורת המהפכה בסדרה מקורית ומעוררת השראה
ניהול אמנותי: זהר שרון ורועי אופנהיים

מנצח: רועי אופנהיים
• התרנגולים - הרמיקס

• ציפורלה והמהפכה
J. VIEWS תזמורת המהפכה מארחת את •

שתי אופרות בביצוע קונצרטי
בשיתוף עם תזמורת הקאמרטה הישראלית ירושלים

• אורלנדו  
• המלך הרועה

סדרת מופעים המשלבת אריות, דואטים ואנסמבלים מוכרים 
מאופרות פופולאריות בביצוע סולני האופרה הישראלית 

בליווי פסנתר
• אהבה בעיר האורות - מלה בוהם לפנטום האופרה ואדית פיאף

• בערבות רוסיה - כשפושקין וצ'ייקובסקי נפגשים באופרה
• על אדונים ומשרתים - מהספר מסוויליה לנישואי פיגרו

• הורים וילדים - מריגולטו לעלובי החיים
• חגיגת קיץ - מאופרה למחזמר

סדרת קונצרטים רומנטיים באווירה אינטימית באולם הקטן
בשיתוף עם תזמורת האופרה -

התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון
• שוברט - מסע חורף

• סיפורו של פרינלי
• צ'ייקובסקי ופושקין

• מוצרט ורוסיני

חדש!



ספח הזמנת מנוי לסדרות המוסיקה עונת 2020-2019

רמת מחיר
שלומי שבן
והקאמרטה
3 מופעים

סדרת
מזרח-מערב
4 מופעים

סדרת
המהפכה
3 מופעים

 סדרת
הבארוק

2 מופעים

 הסדרה
הקאמרית

4 קונצרטים

שבת
של זהב

5 מופעים
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מחירי מנוי סדרות המוסיקה לעונת 2020-2019 לאחר הנחה של כ-10% לארגונים

ניתן לשלם עד 3 תשלומים שווים ללא ריבית

יש לסמן את הסדרה/ות הרצויה/ות:

מוסיקה

שעהתאריךיום בשבועשם המופע שם הסדרה

  שלומי שבן והקאמרטה
    3 מופעים

 25.11.1921:00ב'בחזרה למזל גדי

 2.2.2021:00א'אבישי כהן - חצוצרה

 13.7.2021:00ב'היפ הופ באופרה

  סדרת מזרח-מערב
4 מופעים

 10.11.1920:00א'הפסנתר והתזמורת

 5.1.2020:00א'סלוניקי מו

 30.3.2020:00ב'חוה אלברשטיין - משירי ארץ אהבתי

 7.7.2020:00ג׳הומאז' לפיירוז

 סדרת המהפכה
    3 מופעים

 17.12.1921:00ג׳התרנגולים - הרמיקס

 24.3.2021:00ג׳ציפורלה והמהפכה

J. VIEWS 1.6.2021:00ב׳תזמורת המהפכה מארחת את 

  סדרת הבארוק
     2 מופעים

24.9.1920:00ג׳אורלנדו - הנדל

2.4.2020:00ה׳המלך הרועה - מוצרט

  הסדרה הקאמרית
     4 מופעים

18.12.1920:30ד׳שוברט - מסע חורף

13.1.2020:30ב׳סיפורו של פרינלי

12.3.2020:30ה׳צ׳ייקובסקי ופושקין

4.5.2020:30ב׳מוצרט ורוסיני

  שבת של זהב
     5 מופעים

 9.11.1911:00שבת אהבה בעיר האורות

 25.1.2011:00שבת בערבות רוסיה

 28.3.2011:00שבתעל אדונים ומשרתים

 16.5.2011:00שבתהורים וילדים

 27.6.2011:00שבתחגיגת קיץ

ת. זהות:             

תאריך לידה:

טל:         

טל. נוסף: 

כתובת מייל: 

תאריך:  חתימה: 

בתוקף עד:   

3 הספרות האחרונות שבגב כרטיס האשראי 

 בתשלום אחד    ב-  תשלומים,    בסך כולל של:  ₪

למשלמים בהמחאות: )ההמחאה לפקודת האופרה הישראלית(

מצ"ב  המחאה/ות,    בסך כולל של:  ₪

למשלמים באשראי -  מס' כרטיס:

  אני מאשר לקבל מהאופרה הישראלית הודעות באמצעות הדואר, הדואר האלקטרוני,
.SMS הטלפון והודעות      

menuim@israelopera.org.il :לכבוד: מחלקת המנויים, האופרה הישראלית ת.ד. 33321 ת"א, מיקוד: 6133202, פקס: 03-6927733 | מייל מנויים

הארגון של  עובד/גימלאי  צילום תעודת  ולצרף  הארגון  שם  את  למלא  יש  ההנחה  לקבלת 

שם הארגון:    

שם משפחה:   שם פרטי: 

כתובת: 

עיר:  מיקוד: 

)פנימי: ת. ארגונים(

 אני מנוי ותיק וברצוני לחדש את המנוי לסדרת/ות המוסיקה לעונת 2020-2019

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

ברצוני  להזמין  מנוי/ים לסדרת/ות: 

השתקפויות, מזרח-מערב, בארוק והמהפכה - ברמת מחיר:   א      ב      ג       )יש להקיף בעיגול(

שבת של זהב - ברמת מחיר:   א      ב    )יש להקיף בעיגול(

בסדרה הקאמרית - באולם הקטן - רמת מחיר אחידה


