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עונת המנויים 2013-2014

עונה חדשה ומרתקת

שני קוני למל מחזה עם פזמונים לכל המשפחה  Nמשאלה אחת ימינה  Nקיר זכוכית
אילוף הסוררת  Nסוסים על כביש גהה  Nפרנקי וג’וני  Nמלאכת החיים  Nכן ,אדוני השר
לחנך את ריטה  Nהנאצי של פרויד  Nהיופי כן קובע  Nילדת פעמון  Nאהבה ,שנאה ומה לבשתי
אופרה בגרוש  Nמסיבת רווקות  Nזכרונות לבית אמא  Nחתולה על גג פח לוהט

רוחל’ה מתחתנת ,שם פרטי ,מקסי ואני 33 ,וריאציות ,אמא שלו

“צוות משובח של שחקנים” | “קומדיה מבריקה” | “מרתק ונוגע ללב” | “בראבו!” | הציון
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מבצע מיוחד לארגון בוגרי הפקולטה למשפטים
אוניברסיטת בר-אילן לעונת המנויים 2013-14
עד

8

₪425

(במקום )₪750

תשלומים

חודשיים

שווים

₪850
–

(במקום )₪1390

תוקף

המנוי

לשנה

הפקות התיאטרון תבחרנה מתוך הרשימה | הזכות לשינויים שמורה | למחזות זמר ,אירועים והפקות מיוחדות ,תיתכן תוספת תשלום

פרטים והרשמה :במח’ המנויים בתיאטרון בית ליסין טל’  03-7255356-7-8ימים א’-ה’ 09.00-15.00
www.lessin.co.il
התיאטרון
של
האינטרנט
ובאתר

www.rakefetdesign.co.il

מנוי

יחיד  6כרטיסים –  3הצגות זוגיות

מנוי

זוגי  12כרטיסים –  6הצגות זוגיות
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עונת המנויים 2013-2014

מחזות ישראלים

שני קוני למל
סוסים על כביש גהה דרמה משפחתית מאת סביון ליברכט  Nמשאלה אחת ימינה מחזה ישראלי חדש על פי ספרו של אשכול נבו
זכרונות לבית אמא דרמה קומית סוחפת מאת אורן יעקובי  Nמלאכת החיים אגדה לילית מצחיקה מאת חנוך לוין
קיר זכוכית דרמה קומית מרגשת מאת אורן יעקובי  Nאשה ,בעל ,בית קומדיה מרירה מאת שמואל הספרי
מחזה

עם

פזמונים

לכל

המשפחה

מאת

אברהם

גולדפדן

מחזות מובילים מהעולם
אילוף הסוררת קומדיה פרועה וחריפה מאת ויליאם שייקספיר  Nכן ,אדוני השר
לחנך את ריטה קומדיה רומנטית מאת וילי ראסל  Nאופרה בגרוש מחזה עם פזמונים מאת ברטולד ברכט ,מוסיקה קורט וייל
אהבה ,שנאה ומה לבשתי קברט משעשע ושנון מאת נורה אפרון ודיליה אפרון  Nהיופי כן קובע קומדיה סאטירית מאת ניל לביוט
מסיבת רווקות דרמה חושנית ומרגשת מאת ג’ימי מרפי  Nפרנקי וג’וני דרמה רומנטית מרגשת מאת גארי מרשל
הזכות לשינויים שמורה למחזות זמר ,אירועים ,והפקות מיוחדות ,תיתכן תוספת תשלום
חתולה על גג פח לוהט קלאסיקה אמריקאית מאת טנסי ויליאמס
סאטירה פוליטית שנונה מאת אנטוני ג’יי וג’ונתן לין

N

בחירה חופשית של  6הצגות מהצלחות העונה ,הצגות
חדשות ואורחות ,ביום ובשעה הנוחים לך כולל סופ"ש

חוברת דו-חודשית הכוללת את ההצגות והמופעים ,הנשלחת לביתך
 20%הנחה ברכישת כרטיסים בתיאטרון הקאמרי ,הבימה ,גשר ,ועוד

 50%הנחה בחניון "הכיכר"

בית ליסין אוהב ילדים
מנוי להצגות איכות לילדים
 Nילדת הפעמון
 Nהקוסם מארץ עוץ
 Nהמלאך
 Nמשחק ילדים
 Nשייקספיר לילדים ועוד...
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מנויים ועכשיו! הצטרפו ותי
תיאטרון בית ליסין :רח’ דיזנגוף  101ת”א  64396טל 03-7255356-7-8 :פקס42112 :
שם משפחה
ת.ז
כתובת :רחוב
עיר
טל’ בבית
E-mail
מקום עבודה  +חותמת

שם פרטי

מיקוד
טל’ נוסף

ברצוני לרכוש (סמן את בקשתך)
מנוי יחיד מנוי להצגות ילדים
מנוי זוגי
המחאות ע”ס
מצ”ב
במחיר
המחאות ע”ס
למשלמים בהמחאות :מצ”ב
בתוקף עד
תשלומים בכרטיס האשראי מסוג
נא לחייב ב
מס’ כרטיס
חתימה
תאריך
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