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 קונצרטים( 7אמרית )לפחות הסדרה הק

 קונצרטים( 7סמנו את מספרי הקונצרטים בהם אתם מעוניינים )לפחות נא 

מס' 
 קונצרט

 תאריך יום
 
 

 רביעיית קוס )גרמניה( 3.01.06 א' 0

 קשתני פסטיבל דלפט )הולנד( 3.00.06 ד' 5

 רביעיית כרמל עם רון זלקה )קלרנית( 56.00.06 מוצ"ש 6

 חמישיית תל אביב עם רון טרכטמן )פסנתר(  7.05.06 מוצ"ש 4

 הפרויקט הקאמרי הישראלי מארח את טביאה צימרמן  53.05.06 ה' 2

 אנסמבל מיתר  52.0.04 מוצ"ש 3

 חזי ניר...  ן הלוי, צבי פלסר, מירי ימפלוסקי,גיא בראונשטיין, ח 4.5.04 מוצ"ש 7

 שלישיית מונדריאן 51.5.04 ה' 4

 שולי ווטרמן... פרנס הלמרסון גיי אוסטרובסקי, הלל צרי, סר 4.6.04 מוצ"ש 6

 הפרויקט הקאמרי הישראלי 55.6.04 מוצ"ש 01

 ויקטור סטניסלבסקי )פסנתר( עם קשתני התזמורת הפילהרמונית 6.2.04 מוצ"ש 00

 איתמר זורמן )כינור( עם רומן רבינוביץ' )פסנתר( 05.2.04 ב' 05

 ית )בריטניה(הרביעייה הדור 55.2.04 ה' 06

 הפרויקט הקאמרי הישראלי  04.3.04 מוצ"ש 04

 רביעיית ארטמיס )גרמניה( 55.3.04 א' 02

 אמנות השיר: סדרת הרסיטלים הקוליים             טריו: שלישיית ירושלים

 להזמנת הסדרה       להזמנת הסדרה    

 יםנא סמנו את ארבעת הקונצרט    נא סמנו את שלושת הקונצרטים   

מס' 
 קונצרט

 תאריך יום
מס'  

 קונצרט
 תאריך יום

 

 אנדראס שול 03.0.04 ה' 0  53.01.06 מוצ"ש 0 

 נועה פרנקל 3.6.04 ה' 5  00.0.04 מוצ"ש 5

 שרון רוסטורף 01.4.04 ה' 6  54.3.04 מוצ"ש 6

 איילת אמוץ 0.2.04 ה' 4    

 שנה לתחרות רובינשטיין 21סדרת הפסנתר: 

 ם ואת קונצרט הבונוסנא סמנו את ששת הקונצרטילהזמנת הסדרה 

מס' 
 קונצרט

 תאריך יום
 
 

 אלכסנדר קורסנטיה  52.01.06 ו' 0

 איאן פאונטיין 4.00.06 ו' 5

 צ'ינג יון הו 6.0.04 ו' 6

 נתן-ינון בר 04.5.04 ו' 4

 ויטואיגור ל 52.4.04 ו' 2

 5104זוכה תחרות רובינשטיין  3.3.04 ו' 3

 מיכל טל, תומר לב ותלמידיהם  6.2.04 ו' *בונוס

 מתוך הסדרה הקאמרית 5קונצרטים, מתוכם לפחות  8לפחות  לסמןנוי משולב יש ילמ
 *)קונצרט הבונוס של סדרת הפסנתר אינו נכלל במסגרת מינוי משולב(

 ___________________מס' טלפון:  : ___________________________פרטי ומשפחהשם 
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 אנא הקפידו על כתב ברור

 

 שם משפחה  שם פרטי  מספר המנויים על שם זה 

 

 כתובת  מיקוד 

 

 טל' בבית  טל' בעבודה  נייד 

 

 

  דואר אלקטרוני

 )לקבלת עדכונים ומידע(

 
 

 סוג המנוי:
 

 זכאי הנחה )גמלאים ותושבי ת"א( – מנוי חדש
 ה()יש לצרף העתק תעודה מתאימ

  מנוי ממשיך  חדש ימנו 

 
 

 מנוי צעיר
 )יש לצרף העתק תעודת זהות(

 

 

  A      /B אזור הישיבה המבוקש:

 

 הערות ובקשות

 
 

 תנאי תשלום:
  (.הדחויהמחאה על כל ₪  00)תוספת  המחאותאו תשלומים שווים ללא ריבית בכרטיס אשראי  3עד  .0

 לכל תשלום.ש"ח  061מינימום  .5

 .51%ההרשמה יחויב בדמי הרשמה של למעלה מחודש ממועד  נוי לאחרימביטול  .6

 
 התשלום:אופן 

  
 מס' תשלומים

  
 תוקף

  
 כרטיס אשראי 'מס

 

 

  מזומן  )לפקודת "הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה"( המחאה

 
 

  
 תאריך

  
 חתימה
 

 נא לשלוח אותו יחד עם עמוד זה –טופס בחירת קונצרטים מעבר לדף 
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