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מחיר  שעה תאריך יום אולם שם המופע   
 מלא

 מחיר
 הנחה

 85 125 21:30 31.07.21 ש בית נגלר ק.חיים אסף מור יוסף

 135 170 21:00 05.08.21 ה אמפי עין הוד ארקדי דוכין והפסנתר

 101 127 21:00 05.08.21 ה אולם רפפורט חיפה ANIMAתחושת בטן או 

 125 156 21:00 06.08.21 ו הוד עין אמפי נורית גלרון 

 135 170 21:00 12.08.21 ה אמפי עין הוד מופע סולו –אסף אמדורסקי 

The Dire Straits Experience 
 

 185-355 225-444 21:30 13.08.21 ו קונגרסים חיפה

 - 131 22:00 13.08.21 ו חיים בית נגלר ק.  שחר חסון

רמיקס  –תזמורת המהפכה 
 התרנגולים

 155/175 200/225 20:30 18.08.21 ד חיפה אודיטוריום

 75 125 22:00 20.8.21 ו בית נגלר ק. חיים מיקי גבע

 אמפי נופארק 2021המופע המשותף  –ריטה רמי 
 נוף הגליל

 129-219 149-269 20:30 26.08.21 ה

 135 170 21:00 26.08.21 ה אמפי עין הוד איפה הילד

 95 126 21:00 03.09.21 ו אמפי עין הוד נפגשים על הדשא

 135 170 21:30 10.09.21 ו אמפי עין הוד ריקי גל 

 75 125  21:30 11.09.21 ש תיאטרון חיפה דב נבון 

voca people 135 175 20:30 23.09.21 ה היכל התיאטרון מוצקין פיפל ווקה 

 66 88 22:00 30.09.21 ה בית נגלר ק. חיים סטנד אפ –אורי ברויר 

מחווה לפינק  -  LIVE –החומה 
 פלויד

 155-225 192-280 21:00 07.10.21 ה מרכז הקונגרסים

 66 86 21:30 07.10.21 ה תיאטרון חיפה עידן ניידיץ

 85 125 21:30 07.10.21 ה בית נגלר ק. חיים סטנדאפ -אסף מור יוסף 

קונצ'רטו  –תזמורת המהפכה 
 לגשש

 155/175 200/225 20:30 12.10.21 ג אודיטוריום חיפה

 76 96 21:00 14.10.21 ה בית נגלר ק. חיים סטנדאפ -יונה קפח 

 76 95 21:30 21.10.21 ה מועדון ה"ביט" חיפה דור הוואי

 157-269 214-368 20:30 27.10.21 ד תיאטרון הצפון בלט ג'אז מונטריאול
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 אין הנחה   VIPבמקומות *       

      

 tickets.co.il-www.barak           למידע נוסף על המופעים

 

    וקבחפשו את ברק כרטיסים בפייס

 66 90 21:30 28.10.21 ה תיאטרון חיפה דביר בנדק

 66 88 21:30 28.10.21 ה חיפה "ביט"ה מועדון אורי ברוייר

שלומי סרנגה "בעקבות האגדה 
 סטליוס קזג'ידיס"

 125 175/195 21:00 28.10.21 ה היכל התיאטרון מוצקין

ישראל חבקי אותי -אנריקו מסיאס
 בזרועותיך

 205-335 235-405 21:00 30.10.21 ש מרכז הקונגרסים חיפה

 61 82 11:30 30.10.21 ש גינים יגוריד למ בים בם בם! –תירס חם 

 125 135 20:30 04.11.21 ה יד למגינים יגור סאלח שבתי

 96 125 21:30 10.11.21 ד בית נגלר ק.חיים שלומי קוריאט

 61 82 11:30 13.11.21 ש אולם מופעים כברי ספר הג'ונגל 

 61 82 11:30 15.01.22 ש אולם מופעים כברי בים בם בם! - תירס חם 

 125 135 21:00 29.01.22 ש אודיטוריום חיפה סאלח שבתי

 61 82 11:30 05.03.22 ש אולם מופעים כברי עוץ לי גוץ לי ובת הטוחן

 71 82 11:30 14.05.22 ש אולם מופעים כברי שמוליקיפוד וחברים

 71 88 11:30 18.06.22 ש אולם מופעים כברי פיטר הארנב 

 המיוחדים שלנו:
רמיקס  –הפכה תזמורת המ
 התרנגולים

 155-175 220-225 20:30 18.08.21 ד אודיטוריום חיפה

ישראל חבקי אותי -אנריקו מסיאס
 בזרועותיך

 205-335 235-405 21:00 30.10.21 ש מרכז הקונגרסים חיפה

voca people 135 175 20:30 23.09.21 ה היכל התיאטרון מוצקין פיפל ווקה 

The Dire Straits Experience 
 

 185-355 225-444 21:30 13.08.21 ו קונגרסים חיפה

 מוסיקה
תיאטרון 

 ובידור
 םמופעי
 מחו"ל

 ילדים
 

 רוחני
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