
מנהל מוזיקלי: אריאל צוקרמן

סוגי מינויים ומחירים לעונת 2019/2020
הקונצרטים יתקיימו במוזיאון תל אביב לאמנות, אולם רקאנטי. שד' שאול המלך 27

 מחיר מלא סוג המינוי
לקהל רחב

 מחיר הנחה 
לחברות וארגונים

960 1200₪ 8₪ קונצרטים < רמת מחיר א'

880 1000₪ 8₪ קונצרטים < רמת מחיר ב'

625 775₪ 5₪ קונצרטים < רמת מחיר א'

540 ₪ 650 5₪ קונצרטים < רמת מחיר ב'

210 250₪ ₪פנטזיה < סדרת 4 קונצרטים לילדים

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

 אין
250 ₪*שווה ערך של 800 ₪ 
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התוכניות שלנו
"הקשר הגאורגי" עם אנסמבל רוסטאווי, "בין צרפת 

 לישראל", "יצירה בצל הרודנות", "שוברט בן 223", 
"אהבה בעיר האורות", "כמיהה לחופש", "היוונים באים", 

"מוצרט - 3 הסימפוניות האחרונות", "1805 הייתה 
שנה נפלאה", "כל הדרכים מובילות לרומא", "ושלום 

 לאקורדיון", "ברוכה הבאה, מנדולינה!". 
 ]הזכות לשינויים שמורה[.

ואיזה אורחים יהיו לנו
אלכסנדר קורסנטיה, ג'ימס קראב, סרגיי אוסטרובסקי, 

אבי אביטל, צבי פלסר, דניאלה סקורקה, קרן הדר, טליה 
אור, הילה בג'יו, ענת צ'רני, אלון הררי, דניס סדוב, יונית 

שקד גולן, אלה וסילבצקי, מרב אלדן, דנה מרבך, ירון 
גוטפריד, וסיליס כריסטופולוס, ריינהרד גבל, מרים קונצן.

 הנחיות והסברים
 מחירי כרטיסים לקונצרטים בודדים בעונת 2019-2020

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

אגף ימין ואגף שמאל[. למעט קונצרט "הקשר הגאורגי" 
שהמחירים יהיו 245 ₪ ו-195 ₪ בהתאמה.

•  מנוי "פנטזיה" לילדים הוא מובנה ומוגדר מראש לארבעת 
 הקונצרטים שמתקיימים במרכז המוזיקה ביפו. 

רח' שארית ישראל 10 )צמוד לאצטדיון בלומפילד(.
 •  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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קוד הטבה לרכישת מינויים בהנחה: 8383




