
בחרו 3 מתוך 7 אופרות
עונת 2020-2019

נובמבר 2019

מנון
ז׳ול מסנה

מנצח: דן אטינגר
אחת האופרות הצרפתיות הגדולות ביותר, המגוללת 

את סיפורה של מנון הצעירה לסופה הטראגי. 

דצמבר 2019

גבר מת מהלך
ג'ייק הייגי

מנצח: פטריק סאמרז
האופרה האמריקאית שקוצרת שבחים בכל העולם, 

על בסיס הסרט שהיכה גלים.

ינואר 2020

אידומנאו
וולפגנג אמדאוס מוצרט

מנצח: מיקלה גמבה
דרמה אנושית על האסון שבמלחמה,

על משמעות הגורל ועל כוחה של האהבה.

פברואר-מרס 2020

הספר מסוויליה
ג'ואקינו רוסיני

מנצח: אלסנדרו דה מארקי
מהאופרות ההיתוליות המפורסמות עם המוסיקה 

מלאת החיים של רוסיני בהפקה שהיא מחווה 
לסרטים האילמים של הוליווד.

מרס-אפריל 2020

יבגני אונייגין
פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי

מנצח: דניאל קלגרי
האופרה הרוסית הרומנטית על אהבתה הנכזבת של טטיאנה לאונייגין, 

עם עושר המלודיות הנפלאות, שבה לבמת האופרה.

מאי 2020

לה טרוויאטה
ג'וזפה ורדי

מנצח: דן אטינגר
 האופרה האהובה מגיעה אל עולם האופנה הנוצץ והזוהר של ימינו,

עם תלבושות מרהיבות שעיצבה אניה ון קראג ממובילי בית האופנה דיור.

יוני-יולי 2020

השירה באיטלקית | הפקה חדשההשירה באיטלקית | הפקה חדשההשירה באנגלית | הפקה חדשההשירה בצרפתית | הפקה חדשה

השירה באיטלקית | הפקה חדשה השירה ברוסית | מן הרפרטואר

 השירה בעברית
מן הרפרטואר 

 השירה באיטלקית
הפקה חדשה

שתי אופרות קצרות בערב אחד

שיץ פליאצ׳י
יוני רכטר רוג'רו לאונקוולו

האופרה הישראלית עפ"י מחזהו 
של חנוך לוין והמוסיקה הכובשת 

של יוני רכטר.

ענבל פינטו יוצרת עולם רווי 
קנאה ורצח, עם דמויות מופלאות 

המלאות בעצב ובשמחה.

אופרה

מבצע מיוחד לעובדי ולגימלאי בנק הפועלים
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ניתן לשלם עד שלושה תשלומים שווים ללא ריבית

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

תאריך:      חתימה: 

למשלמים באשראי - מס' כרטיס:

  בתוקף עד:  
 
3 הספרות האחרונות שבגב כרטיס האשראי

בסך כולל של ₪    בתשלום אחד    ב-  תשלומים

למשלמים בהמחאות: )ההמחאה לפקודת האופרה הישראלית(

מצ"ב  המחאה/ות, בסך כולל של:  ₪

.SMS אני מאשר לקבל מהאופרה הישראלית הודעות באמצעות הדואר, הדואר האלקטרוני, הטלפון והודעות   
 אני מנוי ותיק וברצוני לחדש את מנוי הטריו לעונת 2020-2019

 אבקש להצטרף כמנוי טריו לעונת 2020-2019

ברצוני להזמין  מנוי/י טריו לעונת 2020-2019

גול( )יש להקיף בעי ה      ד      ג      ב      א     ר:     ברמת מחי

גול( )יש להקיף בעי ה      ד       ג      ב      עדיפות שנייה לרמת מחיר:     א     

שם משפחה:  שם פרטי:  

כתובת:  עיר:  מיקוד: 

טל. נוסף:טל: 

כתובת מייל: 

תאריך לידה:ת. זהות:

הדגבארמת מחיר

984876660525363מחיר

מחיר מנוי הטריו לאחר הנחה של כ- 10% לעובדי ולגימלאי בנק הפועלים מחיר כרטיס במנוי נמוך בכ- 30% ממחיר כרטיס בקופה

הקף בעיגול את האופרות שבחרת וסמן את התאריך הרצוי בכל אחת מהן:

מנון

9.11.1920:00מוצ"ש

11.11.1920:00ב׳

12.11.1920:00ג'

13.11.1920:00ד'

18.11.1818:00ב׳

גבר מת מהלך

13.12.1913:00ו׳

14.12.1920:00מוצ"ש

16.12.1920:00ב'

18.12.1918:00ד'

19.12.1920:00ה׳

אידומנאו

20.1.2020:00ב׳

23.1.2020:00ה׳

27.1.2020:00ב'

28.1.2018:00ג'

29.1.2020:00ד׳

הספר מסוויליה

24.2.2020:00ב׳

25.2.2020:00ג׳

27.2.2020:00ה'

29.2.2020:00מוצ״ש

2.3.2018:00ב׳

פליאצ׳י/שיץ

26.6.2013:00ו׳

27.6.2021:00מוצ״ש

30.6.2020:00ג'

1.7.2020:00ד'

8.7.2018:00ד׳

יבגני אונייגין

23.3.2020:00ב׳

25.3.2020:00ד׳

26.3.2020:00ה׳

31.3.2020:00ג'

1.4.2018:00ד׳

לה טרוויאטה

14.5.2020:00ה׳

16.5.2021:00מוצ״ש

18.5.2020:00ב'

19.5.2020:00ג'

27.5.2018:00ד׳
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)פנימי: ת. טריו ארגונים / ג. בקופה( שם הארגון: בנק הפועלים - ועד ארצי

ספח הזמנת

עונת 2020-2019
אופרה מנוי

תאריכי מנוי הטריו לעונת  2019 - 2020

מבצע מיוחד לעובדי ולגימלאי בנק הפועליםלקבלת ההנחה יש לצרף צילום תעודת עובד / בוגר הבנק


