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הקונצרטים יתקיימו במוזיאון תל אביב לאמנות, אולם רקאנטי. שד' שאול המלך 27

 מחיר מלא סוג המינוי
לקהל רחב

 מחיר הנחה 
לוועדים

 מחיר מיוחד 
לגופים מסבסדים

800 ₪ 960 1200₪ 8₪ קונצרטים < רמת מחיר א'

696 ₪ 880 1000₪ 8₪ קונצרטים < רמת מחיר ב'

515 ₪ 625 775₪ 5₪ קונצרטים < רמת מחיר א'

460 ₪ 540 ₪ 650 5₪ קונצרטים < רמת מחיר ב'

230 ₪ 270 320₪ ₪פנטזיה < סדרת 5 קונצרטים לילדים

 מנוי PASS 5 לצעירים עד גיל 30 
על בסיס מקום פנוי. רמת מחיר ב'

 אין
250 ₪ 250 ₪*שווה ערך של 800 ₪ 

info@ico.co.il | www.ico.co.il | 03-5188845 :לפרטים נוספים

התוכנית שלנו
״גם הוא באצילים״, ״רק באך״, ״נעם״, ״מוצרט השחור״, 

״מבוקר עד ערב״, ״קנטטה לשבת״, ״בריאת העולם״, ״אביר 
 הוורד״, ״מערת פינגל״, ״המשולש״, ״להתראות פריס. 

]הזכות לשינויים שמורה[

ואיזה אורחים יהיו לנו
ְקֵלר הּוַאְנְגִסי, ְּכִריְסטיָאֶנה יהודין־ֶפֶּטְרְסַהים, רוברטו 

 ָפֶטְרנֹוְסְטרֹו, איתמר זורמן, כריסטוף ּפֹוֶּפן, דניאל אקטע, 
אלון הררי, דניאלה סקורקה, איתן דרורי, עודד רייך, מקהלת 

מורן בניהולה של נעמי פארן, דומיניק ֶקִניְנֶגר, טליה אור, 
מקהלת ַאיִדִיָיה בניהולו של רֹומּוַאְלַדס ְגָרִז'יִניס, יאמן סעדי, 

רוזאן ִפיִליֶּפְנס, הלל צורי, מתן פורת, קֹוְלָיה בלאכר.

 הנחיות והסברים
 מחירי כרטיסים לקונצרטים בודדים בעונת 2021-2020

 •  רמה א' – 195 ₪ ]שורות 14-3 בגוש המרכזי[. 
רמה ב' – 160 ₪ ]שורות 2-1 בגוש מרכז, אגף ימין ואגף שמאל[. 

 •  מנוי "פנטזיה" לילדים הוא מובנה ומוגדר מראש 
 לחמשת הקונצרטים שמתקיימים באולם אסיא 

במוזיאון תל אביב לאמנות.
 •  מנוי לצעירים עד גיל 30 הינו למעשה כרטיסיה 

 לחמש כניסות שאותן ניתן לנצל בכל כמות שתחפצו. 
המנוי הוא על בסיס מקום פנוי ברמת מחיר ב' והוא נפתח 

 להזמנות כ-72 שעות לפני תחילת הקונצרט המבוקש. 
בקופה ובכניסה לאולם תידרש הצגת תעודה שתזהה גיל.
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Musical Director: Ariel Zuckermann | מנהל מוזיקלי: אריאל צוקרמן

https://www.ico.co.il/%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D


___________________________ ___________________ טלפון נוסף:  ____________________ טלפון:  שם משפחה:____________________ שם פרטי:

__________________ ___________________________ מיקוד: _______ עיר: _________ מס' דירה: ___________________________ מס' הבית: כתובת: 

________cvv ___________:תוקף_____________________________ __________ מס' כרטיס אשראי: __________________ מס' תשלומים: סה"כ לתשלום:

_____________________ ________________________ תאריך: ______ ממלא הטופס: ______ כיסא: מנוי מעונה שעברה:  כן  לא    מקומות ישיבה שורה:

______________________________________ ________ הערות מיוחדות: ______________ אחר_________________ כמות המינויים: זכאות להנחה: ועדים

 החבילה לרכישה:     8 קונצרטים רמה א׳   5 קונצרטים רמה א׳   פנטזיה - הסדרה לילדים

 )12:00 ,10:30( 5.6.21 | 1.5.21 | 6.2.21 | 16.1.21 | 31.10.20   8 קונצרטים רמה ב'   5 קונצרטים רמה א׳ 

מנהל מוזיקלי: אריאל צוקרמן
MUSICAL DIRECTOR: ARIEL ZUCKERMANN
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הוזן למערכת

1. גם הוא באצילים

  יום ד' 9.9.20, 20:00

  יום ה' 10.9.20, 20:00

2. רק באך

  יום ד' 14.10.20, 20:00

  יום ה' 15.10.20, 20:00 + הרצאה

3. סער ופרץ 

  יום ב' 9.11.20, 20:00

  יום ה' 12.11.20, 20:00 

4. מוצרט השחור 

  יום ד' 23.12.20 20.00

  יום ה' 24.12.20, 20:00

5. מבוקר עד ערב 

  יום ד' 20.1.21, 20:00

  יום ה' 21.1.21, 20:00 + הרצאה

6. קנטטה לשבת 

  יום ג' 2.3.21, 20:00

  יום ד' 3.3.21, 20:00

7. בריאת העולם

  יום ב' 22.3.21, 20:00

  יום ג' 23.3.21 20.00

8. אביר הוורד 

  יום ג' 20.4.21, 20:00

  יום ד' 21.4.21, 20:00

9. מערת פינגל

  יום ד' 5.5.21, 20:00

  יום ה' 6.5.21, 20:00 + הרצאה

10. המשולש

  יום ד' 16.6.21, 20:00

  יום ה' 17.6.21, 20:00 + הרצאה

11. להתראות פריס 

יום ג' 6.7.21, 20:00

יום ד' 7.7.21, 20:00 + הרצאה
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