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סוגי מינויים ומחירים לעונת 2022 | 2023
הקונצרטים יתקיימו במוזיאון תל אביב לאמנות, אולם רקאנטי. שד' שאול המלך 27

 מחיר מלא סוג המינוי
לקהל רחב

 מחיר הנחה 
לוועדים

 מחיר מיוחד 
לגמלאי התעשייה 

האווירית
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
*שווה ערך של 800 ₪ 

₪ 250 ₪ 250

התוכנית שלנו
"בריאת העולם", ריצ'רקר", "קול שמחה – הרכב הכליזמר 

העולמי", "בוקר וערב", "תפילה", "שניים מינוריים, אחד 
 מז'ורי", "קלאסי, ניאו־קלאסי, עכשווי", "שירי לילה", 

 "מוצרט א־לה היידן", "הכינור של מנדלסון, השלישית 
של בטהובן". ]הזכות לשינויים שמורה[ 

ואיזה אורחים יהיו לנו
טליה אור, דומיניק קנינגר, מאיר שלו, המקהלה הישראלית 

ע"ש גארי ברתיני, קול שמחה – הרכב הכליזמר העולמי, 
כריסטוף פופן, יואב לבנון, אילן וולקוב, שי ווזנר, שלו עד־אל, 

 הילה בג'יו, איליה גרינגולץ, גיא מינטוס, דניאלה סקורקה, 
גיא פלץ, נועה וילדשוט.

 הנחיות והסברים
 מחירי כרטיסים לקונצרטים בודדים בעונת 2022-2021

 •  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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