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הר אולימפוס – לפאר את
פולחן הטרגדיה

Courtesy of Wang Chong

"מה אומרות עינייך?"

בהשתתפות מירי מסיקה ,שי צברי,
קרולינה ,רביד כחלני וההרכב אקו וטיטו
ג'21:00 ,24.5 ,
כיכר ספרא
מחיר כרטיס 30 :ש״ח
מסע בעקבות שיריה של שושנה דמארי,
הגברת הראשונה של הזמר העברי ,ומי
שצרבה בקולה את הפסקול של תקופתה ושל
זהותנו .עיבודים מקוריים לנכסי צאן הברזל
שכתבו לדמארי טובי המלחינים ובהם וילנסקי,
יעקב אורלנד ,נחום נרדי ,אהוד מנור ועוד.

המלנכוליה של הדרקונים

יאן פאבר )בלגיה(
ה׳( 17:00 ,9.6 ,מופע שאורכו  24שעות)
אולם שרובר ,תיאטרון ירושלים
מחיר כרטיס 580 :ש״ח
היוצר הענק יאן פאבר ו־ 27שחקניו שוברים
את החוקים ,ומזמינים אתכם לחוויה
תיאטרלית של פעם בחיים –  24שעות שבהן
קבוצת שחקנים נועזת תרקוד ,תזיע ,תתייסר,
תאהב ,תישן ותחלום בזירת התיאטרון רווית
היצרים של הטרגדיה היוונית.

פיליפ קן )צרפת(
ה'( 20:00 ,2.6 ,באנגלית ,ללא תרגום)
ו'( 13:00 ,3.6 ,בצרפתית ,בתרגום לעברית)
אולם שרובר ,תיאטרון ירושלים
מחיר כרטיס 185 :ש״ח
יוצר בעל קול נדיר מזמין אותנו לעולם
חזותי קסום שמתערבבים בו שישה רוקרים
מזדקנים ,בועות סבון ,שקיות פלסטיק
ענקיות ,מוזיקת ימי ביניים ,שירים של להקת
הסקורפיונס וכלבלב שובב ,ומציאות שנמהלת
אט אט בתוך חלום.

* עירום .מתאים לצפייה מגיל 18

* שיחה עם היוצרים בתום המופע ב־3.6

סופת רעמים 2.0

וואנג צ'ונג )סין(
מוצ"ש21:15 ,4.6 ,
א'20:30 ,5.6 ,
אולם רבקה קראון ,תיאטרון ירושלים
מחיר כרטיס 150 :ש״ח
סיפור סיני קלאסי שמעלה לבמה אחד
מהקולות הרעננים של סין .הבמה מתפקדת
בו זמנית כזירת תיאטרון וכסט קולנועי ,ואלה
מתעתעים בצופה ומערערים את תפיסת
המציאות שלו בשפה בימתית מרגשת.
* המופע בסינית בתרגום לעברית
* שיחה עם הבמאי בתום המופע ב־5.6
שגרירות סין

מחול

Pierre Planchenault

Matteo Maffesanti

Marie Legros

(Theresa Rauter

על שנהב ובשר – גם פסלים
סובלים

Folk-s, Will You Still Love
Me Tomorrow

ילידי האלטרנטיב אומרים כן
לעוד הגזמה – טוורק

ססיליה בנגולה ופרנסואה שיניו )צרפת(
מוצ"ש21:00 ,28.5 ,
בית שמואל
מחיר כרטיס 150 :ש״ח
שיתוף פעולה מהפנט של צמד יוצרים שהפך
את רחבת הריקודים למרחב שמשמש
לאימון ,לפיתוח שפת מחול ולהתבוננות
אנתרופולוגית אקסטרווגנטית ופולחנית על
עולם שבו ההמונים הם גם הכוריאוגרפים ,גם
המבצעים וגם הקהל.

מרלן מונטרו פריטאס )פורטוגל(
ה'22:00 ,2.6 ,
אולם רבקה קראון ,תיאטרון ירושלים
מחיר כרטיס 150 :ש״ח
מופע העוסק בשבט דמיוני שחי על פי
תכתיבים מכניים קיצוניים ,ומדבר בשפה
תיאטרלית־מחולית נדירה המחייבת את
הרקדנים לרמת הבעה פיזית ורגשית גבוהה.
עלה בבכורה בפסטיבל מונפלייה דאנס ,וזכה
להצלחה עולמית.

אלסנדרו שרוני )איטליה(
ב'21:30 ,30.5 ,
ג'20:30 ,31.5 ,
בית מזיא
מחיר כרטיס 150 :ש״ח
מהנציגים הבולטים של המחול העכשווי
באיטליה ביצירה ייחודית השואבת השראה
מריקודים מסורתיים עתיקים ,שאותם
מתיך שרוני עם מודרניות ,ויוצר פולחן חדש
שנערך לצלילי פסקול של מוזיקה מהתקופה
הרומנטית לצד סינת' פופ והיפ הופ.

* עירום .מתאים לצפייה מגיל 18

לפרטים ולרכישת כרטיסים:
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יותר מעירום

דוריס אוליך )אוסטריה(
ו'15:00 ,27.5 ,
אולם רבקה קראון ,תיאטרון ירושלים
מחיר כרטיס 150 :ש״ח
אוליך יוצרת עולם כוריאוגרפי ייחודי המדמה
מגרש משחקים שבו שנים־עשר רקדנים,
על צדדיהם הזוהרים יותר והזוהרים פחות,
מסירים כל אפשרות לפרובוקציה ,ובוחנים
את הגוף העירום ללא דעות קדומות ובאופן
משעשע ומשוחרר.
* עירום .מתאים לצפייה מגיל 18
* שיחה עם היוצרת בתום המופע

מוזיקה

Jeff Roffman

Xavier Arias

מורי סידלין )ארה"ב(
ה'20:30 ,2.6 ,
אולם הנרי קראון ,תיאטרון ירושלים
מחיר כרטיס 135 :ש״ח
המנצח עטור הפרסים מורי סידלין מגיש
קונצרט המשלב וידאו וקריינות לצלילי יצירות
מאת ויקטור אולמן ,גדעון קליין ,זיגמונד שול,
פאבל האס ,רודולף קארל ומלחינים נוספים
שיצרו בין גדרות מחנה הריכוז טרזיינשטט
בטרם נשלחו למותם.

Courtesy of Music Academy

שעות של חופש :סיפורם של
מלחיני טרזיינשטט

אודיסאה

הצ'לנית סוניה וידר־אתרטון בטקסטים
מאת אהרון אפלפלד )צרפת-ישראל(
מוצ"ש21:30 ,28.5 ,
אולם רבקה קראון ,תיאטרון ירושלים
מחיר כרטיס 135 :ש״ח
הצ'לנית הבינלאומית סוניה וידר־אתרטון
בשיתוף פעולה נדיר עם הסופר אהרון אפלפלד
במופע שהופק במיוחד לפסטיבל ישראל .קטעים
מוקלטים של אפלפלד קורא מספרו "סיפור
חיים״ יישזרו כחוט השני ב"אודיסאה" – יצירתה
המונומנטלית של וידר־אתרטון לצ'לו.

מזרח עד מערב

מוזיקה קלאסית במרכז
עדן תמיר

מרכז עדן תמיר ,עין כרם
מחיר כרטיס 95 :ש״ח
בשכונת עין כרם הציורית ,בבית מוקף גינה
קסומה ,נמצאת אחת הפנינים של ירושלים –
מרכז המוזיקה עדן תמיר .בניהולו האמנותי
של הפסנתרן אלכסנדר תמיר יוצגו השנה
שתי סדרות :הפסנתר הסימפוני והקונצ'רטי
מאת באך.
הפסנתר הסימפוני :ו' ;12:00 ,27.5 ,ש',4.6 ,
 ;11:00ו' | 12:00 ,10.6 ,הקונצ'רטי מאת באך:
ש' ;11:00 ,28.5 ,ו' ;12:00 ,3.6 ,ש'11:00 ,11.6 ,

האקדמיה למוזיקה
והתזמורת הסימפונית ירושלים
ג'20:30 ,31.5 ,
אולם הנרי קראון ,תיאטרון ירושלים
מחיר כרטיס 135 :ש״ח
מ"שחרזאדה" מאת רימסקי קורסקוב,
ו"הבריחה מההרמון" מאת מוצארט לשירים
של שושנה דמארי ופיירוז בעיבודים חדשים –
מוזיקה קלאסית ומסורות מזרחיות נפגשות
בקונצרט בניצוחו של איתן גלוברזון.

מוזיקה

אורית מילר

מיכה קירשנר

לפרטים ולרכישת כרטיסים:

ליאור רוטשטיין

מוצ"ש21:30 ,4.6 ,
אולם שרובר ,תיאטרון ירושלים
מחיר כרטיס 150 :ש״ח
דודו טסה והכוויתים יארחו את יהודית רביץ
ומירה עוואד למסע ברפרטואר העשיר של
סבו ואחי סבו של טסה – האחים צלאח
ודאוד אלכוויתי – מגדולי המוזיקאים של
עיראק .מופע מיוחד לפסטיבל של האלבום
"עלא שוואטי".
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Fabiana Kocubey

דודו טסה והכוויתים מארחים
את יהודית רביץ ומירה עוואד

מחווה ללהקת הקליק

בהשתתפות הילה רוח ,ועדת חריגים,
אביב מארק והנצחI Was a Bastard ,
והמסך הלבן
ה'21:00 ,26.5 ,
הצוללת הצהובה
מחיר כרטיס 85 :ש״ח
להקות מובילות בסצנת האינדי בערב מחווה
ללהקת הקליק המיתולוגית ,שבתחילת שנות
ה־ 80סללה את הדרך לאמנים רבים ,וניסחה
את קווי המתאר החצופים של הרוק העצמאי
בישראל .עיבודים חדשים לשירי הקליק,
ולצדם חומרים מקוריים.

שוברים שורות – יוצרים
ומשוררים נפגשים בזאפה
ירושלים

זאפה ירושלים
מחיר כרטיס 135 :ש״ח
ציפורלה ורוני סומק – ו'14:00 ,27.5 ,
דקלה וחביבה פדיה – ד'22:00 ,1.6 ,
שלומי שבן ודורי מנור – ד'22:00 ,8.6 ,
בסדרת מופעים מרגשים וחד־פעמיים ייפגשו
שלושה משוררים עם מוזיקאים וקומיקאים,
ויחשפו את החיבור בין טקסט פיוטי לבין
מוזיקה ובמה .מסע מרתק בין זהויות ועולמות
שמבטיח דיאלוגים אמנותיים מפתיעים
ומעוררי השראה.
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תזמורת ארמון בזמן

ה22:00 ,2.6 ,
זאפה ירושלים
מחיר כרטיס 95 :ש״ח
בשורת הגרוב החדשה של אולם הקונצרטים:
תזמורת של  23נגנים וזמרים ,מחשב ומנצח
מחברת בין העולם הקלאסי־תזמורתי לסאונד
עדכני מהעולם האינדי והאלקטרוני .מופע של
פרפורמנס ,וידאו וסאונד בהשראת "השבת״,
ספרו המכונן של הרב אברהם יהושע השל.

יצירה ישראלית מקורית

מרכז הבמה

יח״צ

photo Don Hunstein/Sony Music

יונתן לוי
ה' ;21:00 ,26.5 ,ו';12:00 ,27.5 ,
מוצ"ש21:00 ,28.5 ,
בית מזיא
מחיר כרטיס 95 :ש״ח
לוי ממשיך לשייט בנבכי הלא־מודע של
המציאות הישראלית ,ומותח את גבולות
התיאטרון בטרילוגיה שבמרכזה ביקורו של
בגין בבופור ,ג'ודוקא ישראלי באליפות אסיה,
ודימויה של דוגמנית־העל בר רפאלי בדמותה
של קרולינה למקה.

נאוה פרנקל
ב' ;20:30 ,6.6 ,ג' ;18:30 ,7.6 ,ג'21:00 ,7.6 ,
מרכז המוזיקה ,משכנות שאננים
מחיר כרטיס 95 :ש״ח
בשפתה האמנותית הייחודית יוצרת פרנקל
מפגש מרתק עם המוזיקאי האמריקאי לואיס
הרדין ,המכונה  ,MOONDOGאמן רחוב עיוור,
הומלס מבחירה ומלחין אוונגרד מבריק שפסע
ברחובות ניו יורק בגלימה ,בקרניים ובזקן
לבן ארוך.

יח״צ

נפילים

Learning Songs

באה מנוחה ליגע

עדינה בר־און
מוצ"ש ;20:45 ,28.5 ,א';20:00 ,29.5 ,
ג' ;20:00 ,31.5 ,ה';19:30 ,2.6 ,
מוצ"ש ;20:45 ,4.6 ,א'20:00 ,5.6 ,
אכסדרת תיאטרון ירושלים
הכניסה חופשית
העלאה מחודשת של יצירתה האייקונית
של עדינה בר־און ,מחלוצות הפרפורמנס
בישראל .במיצג העוסק בזהות ישראלית,
בר־און שוכבת על מיטה התלויה בגובה
אכסדרת התיאטרון ,ומעניקה לשירו של
אלתרמן פרשנויות תיאטרליות.

מנהלת אמנותי – אורי אגוז
ליאו מודל ,מרכז ז'ראר בכר
מחיר כרטיס 50 :ש״ח
בעונה השביעית של סדרת המונודרמות
הפופולרית ,מחזאים ,במאים ושחקנים מן
השורה הראשונה מציגים בבכורה בינלאומית
עיבודים חדשים ליצירות ספרותיות ,למחזות
ישראליים מקוריים ולמחזות מתורגמים.
גו סטרייט  -שחקן דתי נלחם בתוויות,
בימוי :ציון אשכנזי | ג'21:00 ,19:00 ,31.5 ,
השם המפורש  -עיבוד ל"המוות והמצפן" מאת
חורחה לואיס בורחס ,בימוי :רון גואטה
ד'21:00 ,19:00 ,1.6 ,
למקרה שלא אהיה בסביבה  -הרצאת "טד"
של רווקה תל אביבית על ערש דוויי,
בימוי :אביגיל גרץ | ה׳21:00 ,19:00 ,2.6 ,
דו"צ  -עם רגל אחת בשמים -
חיילי בדיל מותקפים מאש כוחותינו,
בימוי :אדם יכין | א'21:00 ,19:00 ,5.6 ,
האודישן  -שחקנית כושלת מבטיחה שלא
ישכחו אותה לעולם ,בימוי :רני בלייר
ב'21:00 ,19:00 ,6.6 ,
דוח התקדמות  -עיבוד לפרחים לאלג'רנון"
מאת דניאל קיס | .ג'21:00 ,19:00 ,7.6 ,

מרכז
ז’ראר בכר

gerard behar
center

לכל המשפחה

יוליה בורשטיין־שחם

מרק התזמורת
מלחין :אורי ברנר )עברית ,אנגלית(
א'17:00 ,29.5 ,
ביצוע :הסינפונייטה הישראלית באר שבע
ילדה קטנה צריכה להכין מרק פלאי כדי לעזור
לעלם במצוקה ,אך אין זה מרק העשוי מירקות,
מאורז או משמנת – זהו מרק על טהרת הצלילים.

לפרטים ולרכישת כרטיסים:

וויטק ברטינסקי

מיזמת מפעל הפיס
אולם רבקה קראון ,תיאטרון ירושלים
מחיר כרטיס 20 :ש״ח
ארבעה מופעים מקוריים המחברים תזמורת
ומוזיקה קלאסית שנכתבה במיוחד לאירוע:

רוברט הארנב
מלחין :רון וידברג
ד'17:00 ,8.6 ,
ביצוע :אנסמבל פעמוני היד הישראלי
"ענבלים" בשיתוף תזמורת הבמה הישראלית
בוקר אחד באפריקה מגלה רוברט הארנב
שביצירה "פטר והזאב" שהלחין פרוקופייב
משתתפים ברווז וציפור אך לא מופיע בה ארנב.

נון טרופו או בית הספר
למזג אוויר

פעמוני הלב
מלחין :רפי קדישזון
ה'17:00 ,9.6 ,
ביצוע :תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית
מעשה במלך טוב שהעניק לבני עמו מתנה
מיוחדת במינה :פעמונים קסומים שביכולתם
לבטא את רחשי הלב.

גיא גוטמן
ד'19:30 ,17:30 ,25.5 ,
ליאו מודל ,מרכז ז'ראר בכר
מחיר כרטיס 20 :ש״ח
ב"בית הספר למזג אוויר" ,בלב הסערה ,בשלג
וברוח ,בעולם של כאוס וניגודים ועם רקדנים
ובמה מהפנטת ,נלמד מהסופה לחיות בין
הקטבים וליהנות משאלות שלא תמיד יש
עליהן תשובות.
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יח״צ

קלאסילייק  :2מופעי קונצרט־
תיאטרון לכל המשפחה

לילה בלי ירח
מלחין :משה זורמן
ב'17:00 ,30.5 ,
ביצוע :מקהלת העפרוני הצעירה
זוהר לא מצליחה להירדם בלי אורו של הירח.
היא יוצאת למסע לילי בחיפוש אחר הירח כדי
להשיבו לשמים.

פטר ,הזאב וגן החיות התנ"כי

תזמורת הרחוב הירושלמית
ה' ;18:30 ,17:30 ,26.5 ,ה';18:30 ,17:30 ,2.6 ,
א'18:30 ,17:30 ,5.6 ,
גן החיות בתנכ"י
המופע כלול במחיר הכניסה לגן
מופע קסום על הדשא מול הפלמינגו ואגם
עופות המים ,בביצוע תזמורת הרחוב
הירושלמית ובליווי שאלות מאתגרות
שמנסות לברר מי הטובים ,מי הרעים ,ואיך כל
זה מתקשר לשמירה על הסביבה.
* בתמיכת הקרן הבינלאומית של אלכסנדר פלדמן –
פלדמן אקו פארק ,אוקראינה

במרחב הציבורי

יח״צ

יח״צ

Saeedi Mehdi

ד'20:00 ,8.6 ,
חצר ימק"א
בואו להתרווח בטרסות הדשא למרגלות
מגדל ימק״א ההיסטורי ,להאזין לנגינתו
המופלאה של פרופ' גבי שפלר על מערכת
הפעמונים הייחודית במרומי מגדל,
ולהצטרף בשירה לעיבודיו המיוחדים לשירי
ארץ ישראל האהובים.

ג'20:30 ,7.6 ,
המוזיאון לאמנות האסלאם
לרגל פתיחת תערוכה של  60כרזות איראניות
מרהיבות שנוצרו בין השנים  ,2013-1973נארח
ערב מופעי סאונד ,מוזיקה ,פרפורמנס וספוקן
וורד מאת מיטב האמנים העכשוויים ,שיספקו
הצצה לאיראן שמעבר לשיח הפוליטי־דתי.

יח״צ

רחבת תיאטרון ירושלים

 5.6-28.5מדי יום מ־ 18:30עד 23:00
(בשבתות – מצאת השבת)
רחבה ואכסדרה ,תיאטרון ירושלים
די־ג׳י והופעות חיות ,הקרנת וידאו־מפינג
של האמנית נבט יצחק על חזית התיאטרון,
ובית קפה באווירת פסטיבל נינוחה תחת
כיפת השמים.

ניגון פעמונים

אות מאיראן

צוללים לשכונות

ב' – 6.6 ,מארש דונדורמה בקריית היובל
ג' – 7.6 ,ארז לב ארי במרכז המוזיקה גוננים
ה' – 9.6 ,חפלה מזרחית עם ארז סימון
במוסררה
לרגל חגיגות  25שנה לצוללת הצהובה
הפסטיבל שמח להשיק את סיבוב ההופעות
של הסָאב ּ־מו ֹב ּיל – רכב אספנות מסוג
טרנספורטר שיעוצב כצוללת שיצאה מן
המצולות ,ויתגלגל בשכונות שברחבי העיר
לחגיגה צבעונית של תרבות ,אמנות והופעות
של מוזיקאים אהובים.

במרחב הציבורי

עיצוב :לירן מסר ,סתיו דרור ,מוטי בכר

כיכר העיר

סיטיפס שלי בפסטיבל ישראל
א'-ה' ,2.6-29.5 ,החל בשעה 16:00
ו' ,3.6 ,מ־ 15:30ועד כניסת השבת
כיכר ציון

לפרטים ולרכישת כרטיסים:

בואו לחגוג את היופי והגיוון של המרקם
התרבותי של עירנו בלב לבה הפועם של
ירושלים – בכיכר ציון .הרצאות של אנשי
רוח מובילים ,מופעי מוזיקה ומחול ,הקרנות
וידאו וסרטים ,וכן מופעי תיאטרון לילדים
ולכל המשפחה בין הקבוצות ,היוצרים
והדוברים המשתתפים :פרח אדום ,על
המקום ,ניר חסון ,אנסמבל חלוואת,
הפורום להסכמה אזרחית ,מארק ופרץ
אליהו ,תזמורת הרחוב הירושלמית ,מוריס
והאזבסטונים ,פרויקט אלקסר ומיכאלה הררי,
נינו ביטון ותזמורת המגרב ,תיאטרון הקרון,
אריק פוטרמן ,מוסללה ועוד .המבנה בכיכר

עוצב על ידי תלמידים מצטיינים מהמחלקה
לאדריכלות בבצלאל ,כחלק מפרויקט גמר
מונחה .הדיאלוג בין המבנה לסביבה והתוכן
שיוצג בו מעלים את האפשרות של מבט
אחר על המרחב הירושלמי ,ובמיוחד על
כיכר ציון האהובה.
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* בסיוע חברת עדן ,סיטיפס ,עיריית
ירושלים ,והקרן לירושלים לציון  50שנה
להווסדה .בעיצוב המחלקה לאדריכלות
של בצלאל

החלה מכירת הכרטיסים
israel-festival.org.il
*6226

מופעי הפסטיבל

ג24.5 ,

ד25.5 ,

ה26.5 ,

ו27.5 ,

 21:00מה אומרות עינייך?
מופע פתיחה חגיגי:
מחווה לשושנה דמארי

 16:30נון טרופו או בית הספר
למזג אוויר
 19:30נון טרופו או בית הספר
למזג אוויר

 21:00מחווה ללהקת הקליק
 21:00נפילים

12:00
12:00

א29.5 ,

ב30.5 ,

ג31.5 ,

 17:00קלאסילייק – 2
מרק התזמורת

 17:00קלאסילייק – 2
לילה בלי ירח
folK-s, Will YoU 21:30
still love Me
?toMorroW

19:00

א5.6 ,

ב6.6 ,

ג7.6 ,

 19:00מרכז הבמה – דו"צ –
עם רגל אחת בשמים
 20:30סופת רעמים 2.0
 21:00מרכז הבמה – דו"צ –
עם רגל אחת בשמים

 19:00מרכז הבמה –
האודישן
 21:00מרכז הבמה –
האודישן
learNiNg soNgs 20:30

15:00
19:00

14:00
15:00

21:00
21:30

20:30

20:30
21:00

מרכז הבמה –
גו סטרייט
מרכז הבמה –
גו סטרייט
folK-s, Will YoU
still love Me
?toMorroW
מזרח עד מערב

learNiNg soNgs
מרכז הבמה –
דוח התקדמות
learNiNg soNgs
מרכז הבמה –
דוח התקדמות

נפילים
סדרת הפסנתר
הסימפוני
שוברים שורות:
ציפורלה ורוני סומק
יותר מעירום

11:00
21:00

21:00
21:30

סדרת קונצ'רטי מאת
י' ס' באך
ילידי האלטרנטיב
אומרים כן לעוד
הגזמה – טוורק
נפילים
אודיסאה

ד1.6 ,

ה2.6 ,

ו3.6 ,

ש4.6 ,

 19:00מרכז הבמה –
השם המפורש
 21:00מרכז הבמה –
השם המפורש
 21:00שוברים שורות:
דיקלה וחביבה פדיה

 19:00מרכז הבמה – למקרה
שלא אהיה בסביבה
 20:00המלנכוליה של
הדרקונים
 20:30שעות של חופש –
סיפורם של מלחינים
מטרזיינשטט
 21:00מרכז הבמה – למקרה
שלא אהיה בסביבה
 22:00על שנהב ובשר –
גם פסלים סובלים
 22:00תזמורת ארמון בזמן

 12:00סדרת קונצ'רטי מאת
י' ס' באך
 13:00המלנכוליה של
הדרקונים

 11:00סדרת הפסנתר
הסימפוני
 21:30דודו טסה והכוויתים
 21:15סופת רעמים 2.0

ד8.6 ,

ה9.6 ,

ו10.6 ,

ש11.6 ,

 17:00קלאסילייק – 2
רוברט הארנב
 22:00שוברים שורות:
שלומי שבן ודורי מנור

 17:00הר אולימפוס – לפאר
את פולחן הטרגדיה
 17:00קלאסילייק – 2
פעמוני הלב

 12:00סדרת הפסנתר
הסימפוני

 11:00סדרת קונצ'רטי מאת
י' ס' באך

מחירים והטבות
ברכישת  4כרטיסים ומעלה 15% :הנחה

ש28.5 ,

רכישת כרטיסים
לקוחות אמריקן אקספרס :מחירים מיוחדים והטבות שונות
תמורת נקודות .למימוש ההטבותamericanexpress.co.il :

אתר פסטיבל ישראל:
israel-festival.org.il

סטודנטים וחיילים 50% :הנחה בהצגת תעודה.
הנחת סטודנט למופעים בתיאטרון ירושלים – תרומתה הנדיבה
של קרן גבריאל שרובר.

״הכרטיס״ ,מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות:
 20%הנחה ברכישת כרטיסים למופעי הפסטיבל )למעט
המופעים לילדים( .לפרטים נוספים ולאופן מימוש ההטבות:
mizrahi-tefahot.co.il

בימות:
 ,*6226רח‘ שמאי  8ירושלים
bimot.co.il

מנוי ידיד :כניסה למופעים "הר אולימפוס" ו"המלנכוליה של
הדרקונים״  6 +כרטיסי בחירה ל־ 6מופעים שונים 1200 :ש״ח.
ישיבה במקומות נבחרים.

חבילות נופש "אורטל" ,כרטיסים למופעי הפסטיבל במסגרת
חבילות נופש של אורטל במגוון בתי מלון בירושלים .לפרטים
ולהזמנות*9991 :

"כרטיס ירושלמי" 20 :ש״ח במקום ב־ 30ש״ח
למופע הפתיחה החגיגי של הפסטיבל :מחווה לשושנה דמארי,
 30ש״ח הנחה למגוון מופעי הפסטיבל )למעט מופעי הילדים(,
 20ש״ח הנחה למופעים בסדרה ״שוברים שורות״.
יש להזמין ישירות מזאפה ירושלים.

* אין כפל מבצעים
** הזכות לשינויים שמורה

אזרחים ותיקים 20% :הנחה בהצגת תעודה המזכה בהנחה

קופת תיאטרון ירושלים:
02-5605755
jerusalem-theatre.co.il
בערב המופעים בקופות הכרטיסים של אולם המופע בלבד,
כשעה לפני תחילת המופע )במחיר רגיל ללא הנחה בלבד(

איסוף כרטיסים
ב“בימות“ או בקופת האולם ,עד שעה לפני תחילת המופע,
בהצגת תעודה מזהה מתאימה וכרטיס אשראי .ניתן לקבל את
הכרטיסים גם באמצעות משלוח בדואר )כרוך בתשלום עמלה(.

