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טריו אופרהעונת 2016 - 2017  
נורמה

  מנצח: דניאל אורן 
 במאי: אלברטו פאסיני

 וינצ'נצו בליני

דצמבר 2016

הפקה חדשההשירה באיטלקית

נורמה, הכוהנת הדרואידית, ילדה בהסתר
שני ילדים לקצין הרומי השולט בארצה. 

אבל כשהסוד הנורא מתגלה, בני עמה
לא מוכנים לסלוח לה.

אופרת הבל קנטו בהפקה קלאסית מרגשת 
הבוחנת לעומק את מהות האהבה

וההקרבה העצמית.

מנצח: דניאל קלגרי
במאי: אמיליו סאחי

גאטנו דוניצטי
לוצ'יה די למרמור

אחת האופרות האהובות של דוניצטי, חוזרת לבמת 
האופרה הישראלית בהפקה הקלאסית שזכתה 
לשבחים רבים. לוצ'יה אוהבת את אדגרדו אבל 

אחיה מאלץ אותה להינשא לארתורו. לוצ'יה 
מצייתת אך בליל הכלולות רוצחת את בעלה הטרי 

ומרגשת את הקהל בסצנת השיגעון
המהפנטת והמלאה בקולורטורות מרהיבות.

ינואר-פברואר 2017

מן הרפרטוארהשירה באיטלקית

פאוסט
 מנצח: דן אטינגר

במאי: סטפנו פודה

שארל גונו

פאוסט, המלומד המבוגר, מוכר את נשמתו 
לשטן בכדי לחזור ולהיות צעיר. אבל התשלום 
כבד מנשוא, והאהבה המחודשת של פאוסט 

למרגריט לא יכולה להסתיים בטוב. הרומן הגדול 
של גתה מגיע בעיבוד אופראי מרגש של גונו 

ובעוצמה דרמטית ומוסיקלית אדירה, בבימוי 
מרתק של פודה, במאי התיאטרון הנודע.

מרס 2017

הפקה חדשההשירה בצרפתית

מנצח: יאן שולץ
במאי: סטפנו מצוניס די פרלפרה

קומדיה קלילה וחביבה מבית היוצר של 
רוסיני בהפקה מודרנית, תוססת וצבעונית 

המגיעה אלינו בביצוע בית האופרה מליאז'. 
מוסיקה סוחפת עם שלל דמויות צבעוניות 

שכולן מחפשות אחר האהבה.
אופרה נפלאה בביצוע ראשון בישראל.

לה גאזטה )המגזין(
 ג'ואקינו רוסיני

מרס-אפריל 2017

הפקה חדשההשירה באיטלקית

 מנצח: דניאל אורן
 במאי: פייר פרנצ'סקו מאסטריני

 ג'וזפה ורדי

מאי 2017

הפקה חדשההשירה באיטלקית

ג'קומו פוצ'יני
מנצח: דניאל אורן 

במאי: אנתוני מינגלה

מאדאם בטרפליי

ההפקה המרהיבה עטורת השבחים של 
הבמאי זוכה פרס האוסקר על הסרט 

"הפצוע האנגלי" תוצג באופרה הישראלית.
סיפורה של הגיישה היפנית שמסתיים 

בהתאבדות קורעת לב.

יולי 2017

הפקה חדשההשירה באיטלקית

 כוחו של גורל

כדור תועה שנפלט מאקדח מניע את גלגלי 
הגורל ומביא לרצח, הרס, נקם ומאבקים

הנעים בין ידידות לשנאה תהומית.
דניאל אורן מנצח על הפקה קלאסית 
חדשה של אחת האופרות האהובות 

והדרמטיות ביותר, בה אהבת אמת
מביאה למוות והרס עצמי.

* המחירים בטבלה הם למנוי יחיד

 מבצע מיוחד
 לעובדי בנק הפועלים

ולגימלאיו



לכבוד: מחלקת המנויים, האופרה הישראלית, ת.ד. 33321 ת"א, מיקוד: 6133202 פקס: 03-6927733
ספח הזמנת מנוי טריו לעונת 2017-2016

טריו אופרה

תאריך:    חתימה:  

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

למשלמים בהמחאות: 

)ההמחאה לפקודת האופרה הישראלית(

₪ מצ"ב  המחאה/ות, בסך כולל של 

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

יש לסמן את האופרות שבחרת והתאריך הרצוי בכל אחת מהן:

ניתן לשלם עד שלושה תשלומים שווים ללא ריבית

לוצ׳יה די למרמור
18.1.1720:00ד׳

21.1.1720:00מוצ״ש
22.1.1720:00א'
24.1.1720:00ג'
26.1.1720:00ה'

נורמה
3.12.1620:00מוצ״ש

5.12.1620:00ב׳
6.12.1620:00ג'
8.12.1620:00ה'

10.12.1620:00מוצ״ש

תאריכי מנוי הטריו לעונת  2016 -  2017

שם משפחה: 
שם פרטי: 

כתובת: 
עיר:   מיקוד: 

  אני מנוי ותיק וברצוני לחדש את מנוי הטריו לעונת 2017-2016
  אבקש להצטרף כמנוי טריו חדש לעונת 2017-2016

ברצוני להזמין    מנוי/ים טריו לעונת 2017-2016
ברמת מחיר:   א     ב     ג     ד     ה     )יש להקיף בעיגול(

עדיפות שנייה לרמת מחיר אחרת:   א     ב     ג     ד     ה  )יש להקיף בעיגול(

ת. זהות: 

תאריך לידה

טל:

טל. נוסף:

@דואר אלקטרוני:

מס' כרטיס:

3 הספרות האחרונות שבגב כרטיס האשראי:                    

₪ בתוקף עד:  בסך כולל של: 

כוחו של גורל
13.5.1721:00מוצ״ש

16.5.1720:00ג׳
20.5.1721:00מוצ״ש

21.5.1720:00א'
24.5.1720:00ד'

פאוסט
7.3.1720:00ג׳

11.3.1720:00מוצ״ש
13.3.1720:00ב'

18.3.1720:00מוצ״ש
22.3.1720:00ד׳

מאדאם בטרפליי
15.7.1721:00מוצ״ש

18.7.1720:00ג׳
19.7.1720:00ד'
20.7.1720:00ה'

22.7.1721:00מוצ״ש

לה גאזטה )המגזין(
1.4.1721:00מוצ״ש

3.4.1720:00ב׳
4.4.1720:00ג'
5.4.1720:00ד'
7.4.1713:00ו׳

* ספחי ההזמנה יטופלו לפי סדר הגעתם. ראשית יטופלו המנויים הותיקים.

בתשלום אחד         ב-   תשלומים

 מחיר מיוחד
 לעובדי בנק הפועלים

ולגימלאיו

)פנימי: ת. טריו ארגונים/ג. בקופה(ארגון עובדי בנק הפועלים


