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מאהלר: התחייה | ספטמבר 2022
ברק הפסנתר | אוקטובר 2022

מטעמי שוברט | ינואר 2023
אקזוטיקה מוסיקלית | פברואר-מרץ 2023

וידוי הנשמה | אפריל 2023
היידן: בריאת העולם | מאי 2023

מחולות סימפוניים | יולי 2023

סיפוריו של הופמן | אוקטובר 2022
"יצירות מופת" | דצמבר 2022
"שוברטיאדה" | פברואר 2023

נשים מבצעות נשים | מרץ 2023
שעת הצוענים | אפריל 2023

שקספיר בצלילים ובמילים | יוני 2023 
"אנסמבל טרמולו" | יולי 2023

קונצרטינוקאמרי בצהרי שישיהסדרה הסימפונית
5 קונצרטים לכל 

המשפחה
במוזיאון אגם

החל מנובמבר 2022 

מחירים מיוחדים לגמלאי התעשייה האווירית

להזמנת מנוי: 03-9484840

 mkahlon9@gmail.com :לבירורים ניתן לפנות למר מנשה קחלון, טלפון: 052-3663047 | מייל
יעקב שפי, יו"ר הארגון                            רחמים חלפון, ועדת תרבות  

שם המנוי  
הסדרה הסימפונית ראשון לציון – חול 

הסדרה הסימפונית ראשון לציון – מוצ"ש  
הסדרה הסימפונית תל אביב 
הסדרה הסימפונית רחובות 

קאמרי בצהרי שישי – ראשון לציון 
קונצ'רטינו – סדרת קונצרטים לילדים

מחיר מלא אולם  
1,260
1,260
1,260

950
575
350

מחיר עליה / יציע / גלריה  
800
865

925  גלריה  
695

-

הטבות  
חניה חינם  
חניה חינם  

תוכניה חינם בכל קונצרט  
תוכניה חינם בכל קונצרט  
כיבוד קל לפני הקונצרט  

מס׳ כרטיסים במנוי 
7

6+1
7

 5+1
7
5

מחיר הנחה אולם 
925
925

1,025
765
490
320

• תוכניה מתנה לזוג מנויים
לקבלת תוכנית מלאה של המנוי ניתן להתקשר לטלפון: 03-9484840 או ל-        : 054-4321430


