
לפרטים נוספים טלפון: 03-6060900

כל הדרכים מובילות לתיאטרון

תוכנית ההצגות לעונת 2018-2019עשו מנוי לתיאטרון הקאמרי
!Mamma Mia !מאמה מיה

המחזמר המפורסם בהשראת ועם שירי להקת אבבא

שגעון המוסיקה 
המחזמר שממשיך לשגע את העולם עם שירים וריקודים

בלתי נשכחים.

חבילות מאמריקה 
מחזמר ישראלי חדש מאת הלל מיטלפונקט המתרחש לפני קום המדינה בין האצ"ל 

ההגנה והמאפיה האמריקאית בנסיון לרכוש נשק ליישוב היהודי בא"י.

רומיאו ואמא 
קומדיה ישראלית מרגשת מאת גור קורן וגלעד קמחי 

תיקון
מחזה ישראלי חדש מאת רמי דנון ואמנון לוי

 

האחרים 
מחזה ישראלי חדש מאת הלל מיטלפונקט

לא לריב 
קומדיה ישראלית חדשה ואישית במיוחד מאת גור קורן

אוליאנה 
דרמה בעידן ה  ME TOO מאת דייויד מאמט      

ירמה                   
טרגדיה קיומית מאת פדריקו גארסיה לורקה  

רווקים ורווקות
קומדיה של חיזורים מאת חנוך לוין

אותלו  
עיבוד מודרני, קצבי וסוחף לטרגדיה מאת ויליאם שקספיר

בכיכובם של מיה דגן, יחזקאל לזרוב, דנה פרידר ו- 30 שחקנים, זמרים, רקדנים ונגנים
מאמה מיה! Mamma Mia!שורת המקהלההמחזמר



נא לחייב את כרטיס האשראי של בסך:                 ₪

ב-           תשלומים (עד 9 תשלומים)

מס' כ. אשראי:                                                תוקף עד :       /       

לחילופין מצ"ב:              המחאות

על סך:                           ₪ (לפקודת התיאטרון הקאמרי)

חתימה:                               

תעודת זהות:                                             

שם משפחה:                                שם פרטי:                                

רחוב:                                           מספר:                             

עיר:                                             מיקוד:                                 

טל' בבית:                                     טל' נייד:                                 

דוא"ל:                                                                                  
נודה לאישורכם לקבלת עדכונים לגבי מבצעים והטבות באמצעות דיוור במייל או במיסרון / sms בכל עת!

*תוספת ₪50 לכרטיס למחזות זמר והפקות מיוחדות.

בונוס
מתנה לקפה תיאטרון

מבקש/ת לרכוש מנוי
(X -סמן ב)

מנוי יחיד 6 כרטיסים

מנוי זוגי 8 כרטיסים

מנוי זוגי 12 כרטיסים

+1 כרטיס מתנה
למופע בקפה תיאטרון

+2 כרטיסי מתנה
למופע בקפה תיאטרון

+2 כרטיסי מתנה
למופע בקפה תיאטרון

מחירסוג מנוי
מיוחד

₪ 439

₪ 580

₪ 852

מבצע מיוחד 
לחברי שחר – מועדון תרבות ופנאי מהנדסים,

אדריכלים ואקדמאים במקצועות הטכנולוגיים עונה 2019-18

*** אנא שימו לב כי חתימתכם בתחתית המסמך מהווה אישור לכך שנשאר עימכם בקשר
ותוכלו לקבל עדכונים לגבי מבצעים והנחות שונות. בכל שלב תוכלו להסיר את שמכם מרשימת התפוצה.

avishag@cameri.co.il : אנא שלחו את הטופס לפקס: 03-6918171 או במייל
www.cameri.co.il 1-700-707-990 :'תיאטרון הקאמרי טל
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פרטי הרשמה:

כל הדרכים
מובילות לתיאטרון


