בהנחה מיוח
יםדת לחברי לשכת
המהנ
דס והאדריכלים
מו
ושחר  -עד
ותון תרבות ורווחה
ה
סתדר המהנדסים

קרקסי במה
עונת 2017 - 2016

מנוי לסדרה של  3קרקסי נובו סירק עוצרי נשימה המשלבים
אקרובטיקה קרקסית עם אמנות המחול והתיאטרון!
פברואר 2017

נובמבר 2016

רסירקל

קרקס אלואז ID -
(קנדה)

סירקולומביה

(הונגריה)

מופע צעיר ,אנרגטי ועוצר
נשימה .עולם הקרקס העכשווי
פוגש את העולם האורבני במופע
המבטא את חייהם של בני
הנוער ,על האהבות ,האכזבות
וקרבות הרחוב המרכיבים
את חייהם .מופע מרהיב עם
תפאורה המלווה בקומיקס ,סרטי
מדע בדיוני וכתובות גרפיטי.

עולם צבעוני המלא במחול קצבי וסוחף,
מוסיקה חיה ואקרובטיקה מרהיבה.
סירקולומביה מביאים מבט על קולומביה
האותנטית .קרקס חושים המשלב שירה
וריקוד מקוריים בקצב ללא הפסקה.
הלהקה מציגה בפנינו את סגנון החיים
ברחובות קולומביה ,בו עבור צעירים רבים,
מוסיקה ,ריקוד וקרקס מהווים תחליף לחיי
הרחוב המסוכנים.

להקת רסירקל משלבת את עולם
הקברט והופעות בידור ביחד
עם אלמנטים של קרקס מודרני
בהצלחה עצומה .האקרובטים
ניחנים בטכניקות קרקס
וירטואוזיות וביכולות משחק
מרשימות במופע עם תלבושות
יפהפיות ומודרניות ,תאורה
מרהיבה ומוסיקה מגוונת.

״אחת הלהקות המרשימות
והמרגשות שראיתי מעודי״
סאנדיי טיימס (לונדון)
״תערובת של כוח ,מיומנות ,ותעוזה
המונעת ע״ י אדרנלין .ערב נפלא.״
טיים אאוט (לונדון)

"עולמו הקסום של קרקס רסירקל
הוא כמו טורנדו ,הוא מרים אותך
מעלה וסוחף אותך בן רגע".
(מארי קלייר)

"כיף אדיר ,מצמרר עם אנרגיה
מחשמלת וכישורים יוצאי דופן".
(הגרדיאן)

אוגוסט 2017

מחיר המנוי לחברי הארגון נמוך בכ  10%-ממחיר המנוי לקהל הרחב.
*מחיר כרטיס במנוי לאחר ההנחה נמוך בכ  30%-ממחיר כרטיס בקופה.

ספח הזמנת מנוי קרקסי במה עונת 2017-2016

לכבוד :מחלקת המנויים ,האופרה הישראלית ,ת.ד 33321 .ת"א ,מיקוד 6133202 :פקס03-6927733 :

לשכת המהנדסים והאדריכלים
שם משפחה:

למשלמים באשראי :נא לחייב את כרטיס האשראי שלי מסוג:
ויזה /

שם פרטי:

ישראכרט /

דיינרס /

מס' כרטיס:

כתובת:
עיר:

מיקוד:

 3הספרות האחרונות שבגב כרטיס האשראי:

ת .זהות:

בתוקף עד:

טל:

בתשלום אחד

טל .נוסף:

בסך כולל של:
ב-

₪

תשלומים

יש לסמן את מופע/י הבחירה של הקרקס והתאריך הרצוי בכל מופע:

דואר אלקטרוני:

@

אבקש להצטרף כמנוי לסדרת קרקסי במה לעונת 2017-2016
ברצוני להזמין

מנוי/י קרקסי במה ל-

מופעים,

ברמת מחיר :א ב ג ד (יש להקיף בעיגול)
למשלמים בהמחאות:
המחאה/ות ,בסך כולל של

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

קרקס אלואז ID -

ג' 20:00 8.11.16
ד' 20:00 9.11.16
ו' 13:00 11.11.16

רסירקל

ג' 20:00 7.2.17
ד' 20:00 8.2.17
ו ' 13:00 10.2.17

סירקולומביה

(ההמחאה לפקודת האופרה הישראלית)
מצ"ב

אמריקן אקספרס

₪

תאריך:

ג' 1.8.17
ד' 2.8.17
ו' 4.8.17

20:00
20:00
13:00

רמת
מחיר

סדרת
קרקסי במה
 3מופעים

א

605

ב

517

ג

395

ד

295

חתימה:

ניתן לשלם עד  3תשלומים שווים ללא ריבית

פרטים נוספים במחלקת המנויים  -האופרה הישראלית טל | 03-6927777 .פקסwww.israel-opera.co.il 03-6927733 .

