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מנויים יקרים, שוחרי המוזיקה,

אין זה סוד, אני אוהב מוזיקה קלאסית ואופרה וגאה בעשייה 

העשירה והמגוונת של התזמורת הסימפונית שלנו. אני מאמין 

כי תרבות, הנשענת על רגש האדם היא זו המפתחת אצלו גם 

את המצפון האנושי, בהירות המחשבה והתכונות הטובות של 

ההגינות והיושר.

חיפה היא מופת של רב־תרבותיות, סובלנות ושכנות טובה. 

קרקע פוריה וטובה שכזו, ממצבת את העשייה שלנו בצמרת 

התרבות הישראלית בכלל וכבירת מטרופולין הצפון בתחומי 

האמנויות, בפרט. חלק מהעושר התרבותי בא לידי ביטוי 

בתכניה זו שבידכם.

חיפה בתנופת פיתוח אדירה בכל תחומי החיים. בצד בניית 

הנמל החדש ושכונות מגורים חדשות הנבנות בדרום העיר 

אנו שוקדים על פיתוחם של מפעלי תרבות ומיזמים בתחומי 

האמנויות. אני מזמין אתכם לקחת חלק בשלל פעילויות 

התרבות בעיר, לבקר בגלריות החדשות, לצפות במופעים 

השונים בעיר התחתית, בהדר ובכרמל, ולהפיץ את בשורת 

התרבות של העיר בין חבריכם.

תודה למנהל התזמורת מוטי איינס על המלאכה המצויינת, 

ובעונג רב אני מבקש להודות למאסטרו שו צונג אשר בניצוחו 

נסקה התזמורת לגבהים חדשים והציבה רף חדש לעתיד 

נפלא ולאיכויות בין לאומיות.

בשמי ובשם הנהלת התזמורת אני מבקש להודות לכם, על 

האמון והנאמנות. אני שמח כי אנו שותפים שלכם לדרך יפה 

זו, הן של הסימפונית, והן של העיר כולה.

שלכם
יונה יהב

Dear Subscribers, Music Lovers,

It is no secret that I am a fan of classical music and opera 
and that I am proud of the rich and diverse performances 
by our symphony orchestra. I believe that culture, based 
upon human emotion, is incremental in the development of 
human conscience, clarity of mind and fine traits as decency 
and honesty.

Haifa is an apex for multi-culturalism, tolerance and good 
neighboring. This fertile and precious soil places our 
achievements at the pinnacle of Israeli culture and situates 
Haifa as a capital of the Northern metropolis with regards 

to the arts. A fraction of said cultural richness is here before 
you in this program.

Haifa is undergoing a monumental developmental surge 
in all areas of life. Alongside the construction of the new sea 
port and the newly constructed residential complexes on the 
southern outskirts of the city, we are also diligently working 
on the amelioration of cultural and artistic enterprises. 
I invite you to take part in the numerous cultural actives 
being held in the city, to visit its newest galleries, to view 
the different shows down-town and in Hadar and Carmel 
neighborhoods, and to spread the tidings of culture amongst 
your friends.
I would like to extend my gratitude to the CEO of the Haifa 
Symphony Orchestra, Motti Eines, for his fine leadership, 

and it is with great pleasure that I also extend my gratitude to 
Maestro Xu Zhong, under whose conduction the orchestra 
has reached new heights and has set a high bar for a bright 
future of wide-ranging qualities.

On behalf of myself and the orchestra administration I would 
like to thank you all for your trust and loyalty. I am glad that 
we are to be partners along this beautiful road, for both the 
orchestra and the whole of the city.

Yours truly,
Yona Yahav
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מאזינים יקרים,

שנה לא פשוטה עברה על עירנו, הנמצאת כעת 
בשלבי התחדשות, גם התזמורת הסימפונית חיפה 

על כל שלוחותיה מצטרפת לגל זה ומציגה את 
עונתה המוזיקלית החדשה. 

מנויים יקרים, אני מזמין אתכם לחלוק עמנו 
את תחושת ההתחדשות וליהנות מעונת קונצרטים 

יוצאת דופן במגוון סדרות: 
הסדרה הקלאסית הגדולה, סדרת האופרה, 

סדרת קלאסי בשישי, סדרת הג'אז וקלאסיקטנים. 
קחו גם אתם חלק בחוויה מוזיקלית רעננה 

וייחודית.

Dear Audience,

It hasn't been an easy year for our city, yet we 
are currently going through a phase of renewal. 
The Haifa Symphony Orchestra as well as its 
subdivisions joined this wave and present a 
new musical season.

Dear subscribers, I invite you to share the sense 
of renewal and enjoy the outstanding concert 
season with a variety of series:
The Grand Classic series, Opera, Friday Classics, 
The Jazz series and Clasikids - the family 
series. Take part of a fresh and unique musical 
experience. 
 
I wish you a successful musical season,
Jacob Feingold, Chairman of the Board Ethos

אני מאחל לכם עונה מוזיקלית מוצלחת
יעקב פינגולד, יו"ר דריקטוריון אתו"ס
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מנויים יקרים,

אני גאה להציג את העונה החדשה של התזמורת הסימפונית 
חיפה ולהביא לכם, המאזינים, רפרטואר יוצא דופן ומרגש. 
בעונה זו נארח אמנים מוכשרים מהארץ ומהעולם בתחומי 

הקלאסית, הג'אז, ילדים והאופרה.

האופרה חיפה תעלה שתי אופרות נפלאות: "כך עושות כולן" 
בניצוחו של איתן שמייסר ו"דון פסקוואלה" בניצוחו של 

המנהל המוזיקלי ומנצח הבית מאסטרו שו צונג.
גם בסדרת קלאסיקטנים הוספנו אופרה מיוחדת שנכתבת 

בימים אילו במיוחד עבור הקהל הצעיר.

מקהלת בת שיר, ששבה זה עתה מסיור הופעות מרגש 
ומוצלח בסין, עושה חיל ותמשיך לקחת חלק פעיל בפעילות 

השוטפת של התזמורת לצד הופעות עצמאיות.

התזמורת הסימפונית חיפה, ההולכת ומשתדרגת מעונה 
לעונה, תציג רפרטואר מגוון ועשיר תחת שרביטו וניהולו 

המוזיקלי של מאסטרו שו צונג המביא את התזמורות לדרגים 
חדשים באיכותה ובטיב המוזיקה שהיא מייצרת.

זה המקום גם להודות לראש העיר מר יונה יהב, על תמיכתו 
הבלתי נלאית בתזמורת על כל שלוחותיה, התזמורת 

הסימפונית, תזמורת הביג בנד, מקהלת בת שיר והאופרה 
חיפה.

אני מזמין אתכם מאזינים יקרים, להיות חלק ממשפחת מנויי 
התזמורת וליהנות מעונה מוזיקלית מרהיבה ומרתקת.

Joyous listening,
Motti Eines,
Manager

Dear Subscribers,

I am proud to present to you the new concert season for 
the Haifa Symphony Orchestra and to bring on to you, our 
audience, a unique and exciting repertoire.

For this concert season we will be hosting talented musicians 
from Israel and from around the world. These musicians are all 
masters of classical music, jazz, children's music and jazz.

The Haifa Opera will be presenting two wonderful operas: "Cosi 
Fan Tutti" conducted by EitanS Schmeiser and "Don Pasquale" 
conducted by our very own musical director and resident 
conductor Maestro Xu Zhong.

We have also recently added a special opera, which is now 
in the process of being composed especially for our younger 
audiences, and which will become part of the ClassiKids series.

The Bat-Shir Choir, recently returned from an emotional and 
successful musical tour in China, is continuing its recent 
successes will continue to partake in the HSO musical season, 
along with independent performances.

The HSO, with its ongoing strive for excellence, will present a 
diverse and rich repertoire under the musical direction and 
conduction of Maestro Xu Zhong, who has been responsible for 
bringing the orchestra to its current excellence, these past years.

I would also like to take this opportunity to extend our gratitude 
to the Mayor of Haifa, Mr. Yonah Yahav, for his unyielding 
support of the HSO and its subsidiaries – The Haifa Big Band 
Orchestra, Bat-Shir Choir and the Haifa Opera.

I invite you all, dear audience, to become registered members 
of the HSO and to enjoy a concert season that is both 
fascinating and wondrous.

האזנה נעימה
מוטי איינס, 

מנהל התזמורת
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Music Director & Chief Conductor
Xu Zhong

מנהל מוזיקלי ומנצח ראשי
שו צונג

קהל יקר, חברים יקרים,

עונת 2017-2018 פותחת את שנתי 
הרביעית כמנהל מוזיקלי ומנצח הראשי 

של התזמורת הסימפונית חיפה. 

לעונג רב לי להכריז על התכנית לעונה 
המוזיקלית החדשה ולחלוק אתכם, קהל 

אהוב, סדרות של מוזיקה נפלאה אשר 
תנוגן על ידי מוזיקאים יוצאי דופן.

עונת הקונצרטים 2017-2018 תיפתח 
עם מבחר מיצירותיו המופלאות של 

צ'ייקובסקי. במהלך העונה אנחנו נציג 
רפרטואר קלאסי בעיקרו עם יצירות 

של בטהובן, מוצרט, שטראוס, בראהמס 
ומנדלסון. בה בעם נציג גם יצירות בנות 
זמננו של הינדמית', ברנשטיין, מרסאליס 

וארתוניאן. 
בנוסף על כך אנו נציג שתי הפקות 
אופרה – "כך עושות כולן" ו – "דון 

פאסקואלה" – אשר תצענה טווח רחב 

של ביטוי עיצובי ודרמטי המותאמים 
לאוהבי מוזיקה מכלל הסגנונות.

בעונת 2017-2018 נצפה בשובו של 
המנצח סרגיו אלאפונט, הפסנתרנים 

תומר לב וג'ני וואן, אשר הרשימו 
בהופעותיהם בעונה החולפת. מוזיקאים 
מובילים ואמנים בולטים יצטרפו לעונת 
קונצרטים זו ובהם איתן שמייסר, רועי 
אופנהיים, רובן גדריאן, יי-אן שו, גויונג 
צאנג, סגראי נקרקייב ואלון גולדשטיין. 

אנו צופים בהם יביאו עמם נסיון מוזיקלי 
יוצא מגדר הרגיל.

לבסוף, אני מבקש להודות מקרב לב 
לקהל שלנו על תמיכתו הבלתי נלאית 

ועל נדיבותו. אנו מצפים לראותכם 
בקונצרטים, חווים את יופיה של המוזיקה 

יחד עמנו.

ברכות,
שו צונג

Dear Audience and Friends,

The 2017–18 Season marks my fourth 
year as Music Director and Chief 
Conductor of the Haifa Symphony 
Orchestra. It is my great pleasure to 
announce the programming for the new 
season and share a series of splendid 
music and exceptional musicians with 
our beloved audience. 

The 2017–18 Season will open with a 
concert featuring the remarkable pieces 
of Tchaikovsky. Throughout the season, 
we will present the foremost classical 
repertoire from Beethoven, Mozart, 
Strauss, Brahms and Mendelsohn, while 
bring those contemporary works from 
Hindemith, Bernstein, Marsalis and 
Artunian. Besides, we especially present 
two operas productions of Così fan tutte 
and Don Pasqual, which will offer an 
exceptionally broad range of stylistic 
and dramatic expression to music 
lovers of every palate.

The 2017–18 Season will see the 
return of conductor Sergio Alapont, 
pianist Tomer Lev and Jenny Wan, 
who did wonderful performances in 
the last season. Leading musicians 
and emerging artists including Eitan 
Schmeisser, Roi Openhaim, Ruben 
Gadrian, Yi-An Xu, Guoyong Zhang, 
Sergai Nakrekaiev and Alon Goldstein 
will all join this wonderful season, 
bringing an extraordinary artistic 
experience.  

Finally, I would like to extend my 
sincere gratitude to our audience for 
the greatest support and kindness. 
I Look forward to seeing you at the 
performances and experiencing the 
beauty of music together!

All best wishes,
Xu Zhong
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Music Director:
Xu Zhong

Orchestra Director: 
Motti Eines 
 
Resident Conductor & 
Deputy Music Director: 
Roy Oppenheim 
  
Music Committee:
Xu Zhong
Roy Oppenheim
Motti Eines 
 
Inspector:
Denis Vull 
 
Librarian:
Dina Genie Meitner Doron
  
Assistant Librarian: 
Michael Vull 
 
Stage Managers: 
Anatoly Rozenfled
Sergei Vasilchenko

Program Editor:
Eldad Shiloah

Assistant Editor:
Dina Genie Meitner Doron

Administrative Manager:
Dina Genie Meitner Doron
 
Marketing
Guy Kalev

Advertising:
Sharon Ovadia

Customer Services:
Dima Aarov
Racheli Malul-Nagar 
Michal Shekel 
Rivka Yohai

FIRST VIOLIN
Hadar Rimon - Assistant
to concertmaster
Dina Goyfeld - Assistant
to concertmaster
Ruth Bron
Judith Picker–Saiet
Boris Polinovsky
Miriam Rapaport
Amir Samsonov
Vladimir Shmulenson
Edith Shulman
Eliahu Shulman
Milan Todorovich
Michael Yanovsky
 
SECOND VIOLIN 
Ilya Yelin * 
Alexander Gurvitch **
Noga Anna Maria - 
Abramovitch Michaish
Larissa Ginzburg
Victor Jacob
Yelena Kovarski
Marian Rapaport
Elizabeta Kotsovsky
Yana Yout
Irena Zatz

VIOLA 
Victor Khristossof * 
Lev Kissilev **
Olga Gaft Fanny Kliderman
Yitzhak Kopmar
Liora Kosov
Alexander Nadelson
Sergei Vasilchenko
 
CELLO
Alexander Kotlyar * 
Lev Matiukov ** 
Vladimir Dvorkin 
Orna Herzog
Eduard Kaplansy
Tatiana Kaplansky
Michal Ma’or 
Igor Tankevitch

BASS 
Andrew Katz * 
Neritan Topciu **
Eli Kosov 
Sergei Narinsky
Arie Roitman

FLUTE 
Ela Isakov *
Anna Gavrilov
Shiri Yuval 

PICCOLO 
Shiri Yuval 

OBOE 
Shira Ben-Jehoshua*  
Laszlo Varga 

ENGLISH HORN 
Laszlo Varga

CLARINET 
Jeffrey Howard * 
Tomer Ornan

BASS CLARINET 
Tomer Ornan

BASSOON 
Noga Yeshurun *
Nadia Raz

CONTRA BASSOON 
Nadia Raz

HORN 
Amit Salomon * 
Anatoly Rozenfeld 
Peter Tkach
Ben Davis

TRUMPET 
Nahum Birman*
Raz Arad* 
Erez Hudera

TROMBONE 
Denis Vull * 
Michael Vull ** 
Erik Vull

BASS TROMBONE
Erik Vull

TUBA 
Alexander Tchutko

TIMPANI 
David Zien * 
 
PERCUSSION 
Eldad Shiloah * 
Yana Krichevsky 
Offer Malka

* Principal 
** Assistant Principal

חברי התזמורת

Orchestra 
Members

 ח.
 ל.

&Eט.
OE

מנהל מוזיקלי:
 שו צונג

מנהל התזמורת:
 מוטי איינס

 
מנצח הבית

ומ"מ מנהל מוזיקלי:
 ד"ר רועי אופנהיים 

ועדה מוזיקלית:
שו צונג

ד"ר רועי אופנהיים
מוטי איינס

מתאם נגנים:
דניס וול 

ספרנית:
 דינה ג'יני מיטנר דורון

ע. ספרנית:
מיכאל וול

ניהול במה:
אנטולי רוזנפלד
סרגי וסילצ’נקו

עורך תכנייה:
אלדד שילוח

עורכת משנה:
דינה ג'יני מיטנר דורון

מנהלת אדמיניסטרטיבית:
דינה ג’יני מיטנר דורון

מנהל שיווק
גיא כלב

מנהלת פרסום
שרון עובדיה

שרות לקוחות:
דימה אאורוב

רבקה יוחאי
רחלי מלול-נגר

מיכל שקל 

 כינור ראשון 
הדר רימון - משנה לנגן ראשון

דינה גויפלד - משנה לנגן ראשון
רות ברון

מילן טודורוביץ
מיכאל ינובסקי
אמיר סמסונוב

בוריס פולינובסקי
ג'ודי פיקר סאיט

מרים רפפורט
אליהו שולמן
עידית שולמן

ולדימיר שמולנסון

 כינור שני
איליה ילין *

אלכסנדר גורביץ **
נגה אנה מריה אברמוביץ מיכאיש

לריסה גינזבורג
אירנה זץ
יאנה יוט

ויקטור יעקב
מריאן רפפורט
ילנה קוברסקי

אליזבתה קוצובסקי

 ויולה
יקטור כריסטוסוף *

לב קיסילב **
אולגה גפט

סרגי וסילצ’נקו
אלכסנדר נדלסון

ליאורה קוסוב
יצחק קופמר

פאני קליידרמן

 צ’לו
 אלכסנדר קוטליאר *

 לב מטיוקוב **
 ולדימיר דבורקין

 אורנה הרצוג
 איגור טנקביץ

 מיכל מאור
 אדוארד קפלנסקי
טטיאנה קפלנסקי

 בס
 אנדרי כץ *

 נריטן טופצ’יו **
סרגיי נרינסקי

אלי קוסוב
אריה רויטמן

 חליל
 אלה איסקוב *

אנה גברילוב
שירי יובל 

 פיקולו
 שירי יובל

 אבוב
 שירה בן-יהושע*

לסלו ורגה 

 קרן אנגלית
 לסלו ורגה

 קלרנית
 ג’פרי הווארד *

 תומר אורנן

 קלרנית בס
 תומר אורנן

 בסון
נגה ישורון *

נדיה רז

 קונטרה בסון
נדיה רז

 קרן יער
 עמית סלומון *
 אנטולי רוזנפלד

 פטר טקץ
בן דיוויס

 חצוצרה
נאום בירמן *

 רז ארד *
ארז חודרה

 טרומבון
 דניס וול *

 מיכאל וול **
אריק וול

בס טרומבון
אריק וול

 טובה
אלכסנדר צ’יוטקו

 טימפני
 דוד צין *

 כלי הקשה
 אלדד שילוח *

 יאנה קריצ'בסקי
עופר מלכה

 * נגן ראשי
** משנה לנגן ראשי

מ"מ מנכ"ל אתו"ס 

אירנה ויסבך

דירקטוריון אתו"ס: 

מר יעקב פינגולד - יו"ר

מר רוני בן חיים
גב' גלית גרנות

גב' ביאטריס כץ רוזן
מר אליהו לנדאו
מר שמשון עידו

ד"ר תחייה עשת
מר חיים פרג
מר יוסי שלום

עו"ד טל שרון כהן

Acting General Director Ethos
Irena Weisbach

Ethos Board of Directors:

Mr. Jacob Feingold
Chairman

 Mr. Roni Ben Haim
Ms. Galit Granot
Ms. Biatris Katz Rozen 
Mr. Eli Landaou
Mr. Shimshon Ido
Dr. Thiya Eshet
Mr. Haim Pereg
Mr. Yosi Shalom 
Adv. Tal Sharon Cohen

1 17 820
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Season artistsאמני העונה
The Grand Classic Series 1הסדרה הקלאסית הגדולה 17 820

צילום: יח"צ

צילום: יח"צ

צילום: יח"צ

צילום: יח"צ

צילום: יח"צ

צילום: יח"צ

שו צונג
Xu Zhong

תומר לב
Tomer Lev 

רועי אופנהיים
Roy Oppenheim

רובן גזאריאן
Ruben Gazarian

אלכס ודניאל, דואו גורפינקל
Daniel & Alex Gurfinkel

צילום: יפים גרבוי

צילום: מריה רוזנבלט

סרג'יו אלפונט
Sergio Alapont 

איתן שמייסר
Eitnan Schmeisser 

זאנג גויונג
Zhang  Guoyong 

סרגי נקרקייב
Sergei Nakariakov 

אי-אן שו
Yi-An Xu

צילום: יוסי צבקר

Th
ie

rry
 C

oh
en

ם: 
לו

צי

ג'יאני וואן
Jieni Wan

אלון גולדשטיין
Alon Goldstein

אלכסנדר קוטליאר
Alexander Kotlyar

צילום: סרגי גרינסקי

Meagan Cignoli :צילום

fotostudio-M42 :צילום: יח"צצילום

צ'ן גו
Chen Gu 
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Season artistsאמני העונה
The Friday Classic Series | ClassiKids | BigBand 1סדרות קלאסי בשישי | קלאסיקטנים | ביג בנד 17 820

צילום: רמי זרנגר

רועי אופנהיים
Roy Oppenheim

עמוס טלמון
Amos Talmon

ג'ף הוארד
Jeff Howard

צילום: יפים גרבוי

דורון סלומון
Doron Salomon ניצה שאול

Nitza Shaul

צילום: יוסי צבקר

טליה אילן
Talia Ilan

אלדד שרים
Eldad Shrem

צילום: דני מכליס

מקהלת בת שיר בניצוחה של טלי ויסמן
The Bat-Shir Choir Conducted by Tali Weisseman

שלומית אהרון 
Shlomit Aharon

ויטלי אזרין 
Vitaly Azarin

צילום: יח"צ

צילום: יח"צ צילום: רמי שלוש

צילום: יח"צ

צילום: אילן בשור

צילום: אביב חופי

צילום: יח"צ
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נויה שליין
Noya Schleien

אריאל לני
Ariel Lanyi

מומי לוי
Momy Levi

איל קלס
Eyal Kless

אביתר ברוך
Evyatar Baruch

ישי שטקלר
Ishai Stekler

מירלה גרדינרו
Mirela Gradinaru

קרן נוטיק
Keren Notik

Isaac G :צילום

צילום: יח"צ

צילום: יח"צ

Paul Malone :צילום

צילום: יוסי צבקר

צילום: הלן קלס

צילום: יח"צ
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קונצרט מס' 1 

יום א' 17.9.2017
יום ב' 18.9.2017

סרג'יו אלאפונט )ספרד( מנצח 
תומר לב פסנתר

מחווה לצ'יקובסקי  
מרש סלאבוני 

סימפוניה מס' 5
קונצ'רטו לפסנתר מס' 1 

קונצרט מס' 2 

יום א' 29.10.2017
יום ב' 30.10.2017 

אופרה – "כך עושות כולן"
מאת וולפגנג אמדאוס מוצרט

איתן שמייסר מנצח
בימוי שירית לי וייס

בהשתתפות סולנים אורחים ומקהלה
 

קונצרט מס' 3

יום א' 12.11.2017
יום ב' 13.11.2017

אי-אן שו מנצח 
צ'ן גו )סין( כינור

מנדלסון - קונצ'רטו לכינור
מנדלסון - סימפוניה מס' 4 )"האיטלקית"(

הינדמית - מטמורפוזות סימפוניות

קונצרט מס' 4

יום א' 10.12.2017
יום ב' 11.12.2017

רועי אופנהיים מנצח
אלכסנדר )סשה( קוטליאר צ'לו

התזמורת הסימפונית חיפה מארחת 
את תזמורת הביג בנד חיפה

ברנשטיין - הפתיחה לקנדיד
גולדה - קונצרט לצ'לו ותזמורת כלי נשיפה

ברנשטיין - מחולות סימפוניים מתוך 
"סיפור הפרברים"

אלינגטון - סוויטת הארלם
 

קונצרט מס' 5

יום א' 4.2.2018
יום ב' 5.2.2018

אופרה - "דון פסקוואלה"
מאת גאטנו דוניצטישו

שו צונג )סין( מנצח
בימוי שירית לי וייס

בהשתתפות סולנים אורחים ומקהלה

קונצרט מס' 6

יום א' 25.2.2018
יום ב' 26.2.2018

רובן גזאריאן )ארמניה( מנצח
סרגי נקרקייב )רוסיה( חצוצרה

ארבן - קרנבל בונציה
ארטוריאן - קונצ'רטו לחצוצרה

בטהובן - סימפוניה מס' 7

קונצרט מס' 7

יום א' 25.3.2018
יום ב' 26.3.2018

רועי אופנהיים מנצח
אלון גולדשטיין פסנתר

רוסיני – פתיחה "האיטלקייה באלג'יר"
מוצרט – קונצ'רטו לפסנתר מס' 23

שומן - סימפוניה מס' 4

קונצרט מס' 8

יום א' 29.4.2018
יום ב' 30.4.2018

זאנג גויונג )סין( מנצח

שוסטקוביץ – סימפוניה מס' 10
יתרת התכנית תפורסם בהמשך

קונצרט מס' 9

יום א' 13.5.2018
יום ב' 14.5.2018

שו צונג )סין( מנצח
אלכס ודניאל גורפינקל - 

)דואו גורפינקל( קלרינט
ג'יאני וואן )סין( פסנתר

סן-סאנס - פתיחה ורונדו קפריצ'יוזו, 
עיבוד רפאל פייגלסון

י. פובולוצקי – קונצ'רטו לכליזמר
)בכורה עולמית(

רחמנינוב - קונצ'רטו לפסנתר מס' 2

קונצרט מס' 10

יום א' 10.6.2018
יום ב' 11.6.2018

שו צונג )סין( מנצח

מהלר – "השיר על הארץ"
שוברט - סימפוניה מס' 9

הסדרה
הקלאסית

הגדולה

 ח.
 ל.

ט.

 ח.
 ל.

ט.
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אודיטוריום חיפה | שעה 20:00
מנויים יקרים, אנא שימו לב שעת הקונצרט הוקדמה
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CONCERT No. 1

Sunday 17.9.2017
Monday 18.9.2017

Sergio Alapont (Spain) Conductor
Tomer Lev Piano

Tchaikovsky Tribute: 
Slavonic March  
Symphony no. 5 
Piano Concerto no. 1

CONCERT No. 2

Sunday 29.10.2017
Monday 30.10.2017

COSÌ FAN TUTTE - Opera
by Wolfgang Amadeus Mozart

Eitan Schmeisser Conductor
Stage Director Shirit Lee Weiss

With the participation of guest 
soloists & choir

CONCERT No. 3

Sunday 12.11.2017
Monday 13.11.2017

Yi-an Xu Conductor
Chen Gu (China) Violin

Mendelssohn - Violin Concerto
Mendelssohn - Symphony no. 4 
("Italian")
Hindemith - Symphonic 
Metamorphosis

CONCERT No. 4

Sunday 10.12.2017
Monday 11.12.2017

Roy Oppenheim Conductor
Alexander (Sasha) Kotlyar Cello

The Haifa Symphony Orchestra hosting 
the Haifa Big Band Orchestra 

Bernstein - Candide Overture
Bernstein - Symphonic Dances Gulda - 
Concerto for Cello & Wind Band 
from "Westside Story"
Ellington - "Harlem Suite"

CONCERT No. 5

Sunday 4.2.2018
Monday 5.2.2018

DON PASQUALE - Opera
by Gaetano Donizetti

Xu Zhong (China) Conductor

Stage Director Shirit Lee Weiss

With the participation of guest 
soloists & choir

CONCERT No. 6

Sunday 25.2.2018
Monday 26.2.2018

Ruben Gazarian (Armenia) Conductor
Sergei Nakariakov (Russia) - Trumpet

Arban - Fantaisie and Variations on 
The Carnival of Venice
Arutiunian - Trumpet Concerto
Beethoven - Symphony no. 7

CONCERT No. 7

Sunday 25.3.2018
Monday 26.3.2018

Roy Oppenheim Conductor
Alon Goldstein Piano

Rossini - Overture "L'italiana in Algeri"
Mozart - Piano Concerto no. 23
Schuman - Symphony no. 4

CONCERT No. 8

Sunday 29.4.2018
Monday 30.4.2018

Zhang Guoyong (China) Conductor

Shostakovich - Symphony no. 10
Remaining program T.B.A 

CONCERT No. 9

Sunday 13.5.2018
Monday 14.5.2018

Xu Zhong (China) Conductor
Daniel & Alex Gurfinkel - 
(Duo Gurfinkel) Clarinet
Jieni Wan (China) Piano

Saint-Saëns - Introduction et 
Rondo Capriccioso, Arr. Rafael Feigelson
Yury Povolotsky - Kleizmer Concerto 
for two clarinets & symphony 
orchestra (World Premier) 
Rachmaninoff - Piano Concerto no. 2

CONCERT No. 10

Sunday 10.6.2018
Monday 11.6.2018

Xu Zhong (China) Conductor

Mahler - "Das Lied von der Erde"
Schubert -  Symphony no. 9

התזמורת  
  הסימפונית 

חיפה

Haifa 
  Symphony 
Orchestra
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Haifa Auditorium | 20:00

The Grand
CLASSIC
SERIES Dear Audience, Please note that the concerts 

have been rescheduled and will start earlier
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סדרת
האופרה

האופרה חיפה

אופרה מס' 1 

יום א' 29.10.2017
יום ב' 30.10.2017 

אופרה – "כך עושות כולן"
מאת וולפגנג אמדאוס מוצרט

איתן שמייסר מנצח

 בימוי שירית לי וייס

בהשתתפות סולנים אורחים ומקהלה 1
אופרה מס' 2

יום א' 4.2.2018
יום ב' 5.2.2018

אופרה – "דון פסקואלה"
מאת גאטנו דונצטי

שו צונג )סין( מנצח

בימוי שירית לי וייס

2בהשתתפות סולנים אורחים ומקהלה

ימי שישי | אודיטוריום חיפה | שעה 11:00

סדרת
קלאסי בשישי

 ח.
 ל.

ט.

 ח.
 ל.

ט.

עורך ומנהל הסדרה ד"ר רועי אופנהיים

4 1
2

אודיטוריום חיפה | שעה 20:00

3

קלאסי בשישי מס' 1 
8.9.2017

אי-אן שו מנצח
אייל קלס כינור 

מוצרט - הפתיחה לחליל הקסם  
מוצרט - קונצ'רטו לכינור מס. 3  

מוצרט - סימפוניה מס' 36 )"לינץ"(  

קלאסי בשישי מס' 2
24.11.2017

רועי אופנהיים מנצח ומנחה
אביתר ברוך חליל 

פורה - פנטסיה לחליל ותזמורת  
דביסי - סירינקס לחליל סולו  

בן חיים - סימפוניה  מס' 1

קלאסי בשישי מס' 3
5.1.2018

עמוס טלמון מנצח ומנחה
אריאל לני פסנתר 

לברי - עמק - פואמה סימפונית  
מוצרט - קונצ'רטו לפסנתר מס. 20  

גולדסמית׳ - מצדה

קלאסי בשישי מס' 4 
9.3.2018

דניאל צ'רבינסקי מנצח
עם סולנים זוכי תחרות האקדמיה למוזיקה 

בטהובן  - רומנסה מס. 2 
לכינור ותזמורת       

וובר - אנדנטה ורונדו הונגרי לוויולה ותזמורת
מנדלסון - סמפוניה מס' 3 )״הסקוטית״( 

קלאסי בשישי מס' 5
25.5.2018

ישי שטקלר מנצח
מירלה גרדינרו סופרן

ורדי - פתיחה לאופרה כוחו של גורל  
פוצ'יני - אינטרמצו מתוך האופרה מנון לסקו 

מסקאני - אינטרמצו מתוך האופרה קוולריה רוסטיקנה
פונקיילי - ריקוד השעות מתוך האופרה לה ג'וקונדה
מגוון אריות מפורסמות מן האופרות האיטלקיות 

של ורדי ופוצ'יני  

קלאסי בשישי מס' 6
6.7.2018

רועי אופנהיים מנצח ומנחה

רספיגי - סוויטה מס' 3 מתוך מחולות עתיקים  
דבוז'ק - סרנדה לכלי נשיפה  

6דביסי - הסוויטה הקטנה לתזמורת
5

2425

מנויים יקרים, אנא שימו לב שעת הקונצרט הוקדמה
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1
קונצרט מס' 4

12.2.2018
"בלונה" 

ניצוח רועי אופנהיים 
מלחין נדב ויקינסקי 

מקהלת בת שיר 
בניצוחה של טלי ויסמן

פנטסיה מוזיקאלית לשני ילדים, מקהלה ותזמורת 
סימפונית, על בסיס ספרה של שירה גפן. יצירה מקורית 

בבכורה עולמית שנכתבה עבור מקהלת בת שיר והתזמורת 
הסימפונית חיפה.

קונצרט מס' 5
5.3.2018

"תוף הקסמים"
משחק וניצוח טליה אילן

מרימבה וכלי הקשה, משחק, 
סטפס ותיפוף על הגוף נויה שליין 

הצגה מוזיקלית, מבוססת על סיפור בחרוזים, על תוף 
שאוהב לעשות קסמים שלפעמים קצת משתבשים ואז 

נוצרים מצבים מצחיקים! דרך היצירות המגוונות, יגלו 
הילדים את חשיבות קבוצת כלי ההקשה בתזמורת ואת 
השפעת הקצב על המוזיקה. במופע שירי ילדים מוכרים 

וקטעים מתוך יצירות מפורסמות כמו מפצח האגוזים 
)צ'ייקובסקי(, שחרזדה )רימסקי-קורסקוב(, שוליית 

הקוסם )דוקא(, בולרו )ראוול( ועוד. 
עם קטעי סטפס ותיפוף על הגוף ובשיתוף 

הקהל.

4
5

קונצרט מס' 1
 27.11.2017

"אגם הברבורים"
כתיבה וניצוח טליה אילן

כוריאוגרפיה וריקוד קרן נוטיק
ריקוד מיכאל שניידר

משחק מיטל נוטיק
סיפורם של אודט הנסיכה, שקללת המכשף הפכה 

אותה לברבור והנסיך יפה התואר והעצוב זיגפריד, יורש 
הממלכה, שאינו יכול להינשא מאהבה, מתעורר לחיים 

ביצירה לבלט המוכר והאהוב של צ'ייקובסקי. 
 

קונצרט מס' 2
25.12.2017

"שעת הצוענים"
ניצוח דורון סלומון

כתיבה משחק והנחייה ניצה שאול
ריקוד דימיטרי ברכוב וקטיה פיסצקי

מוזיקה מקפיצה וסוחפת במופע מרגש ומלא הפתעות - 
סיפורם של הצוענים, עם של נוודים, 

עם מסתורי, מסעיר ומרתק!
  

קונצרט מס' 3
15.1.2018

"בטהובן בסערה"
ניצוח וכתיבה טליה אילן

משחק, כתיבה ויצירה ויטלי אזרין
בקונצרט שכולו מיצירותיו של בטהובן, 
נגלה לנו עולמו הפנימי של המלחין דרך מגוון ההבעות 

האנושיות שבמוזיקה שלו: מן הדרמה אל הקופצניות 
וההתבדחות, דרך ההרהורים האינסופיים וחזרה אל הסערה 

ששלטה בחייו. קונצרט מרתק וייחודי בהשתתפותו של 
השחקן היוצר ויטלי אזרין, בעצמו מוזיקאי, המתמחה 

בטכניקות שונות של אמנויות במה: פנטומימה, משחק 
דרמטי, ביט בוקס ושירה. 

1
2
3

בחסות:

קלאסיקטנים
הסדרה לילדים ולכל המשפחה

ימי שני ׀ מרכז קריגר לאמנויות הבמה | שעה 17:00

התזמורת  
  הסימפונית 

חיפה

Haifa 
  Symphony 
Orchestra

2
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 ח.
 ל.

ט.

ימי שלישי | מרכז קריגר לאמנויות הבמה | שעה 20:30

סדרת
ביג בנד

חיפה

בחסות:

 ח.
 ל.

ט.

4 מופע מס' 1 

31.10.2017

תכנית פתיחת עונה

ג'ף הוארד מנצח

מופע מס' 2

28.11.2017

ערב שכולו אהבה

אלדד שרים מנצח
שלומית אהרון שירה

מופע מס' 3

יום ב' 11.12.2017

רועי אופנהיים מנצח
אלכסנדר )סשה( קוטליאר צ'לו

התזמורת הסימפונית חיפה מארחת את 
תזמורת הביג בנד חיפה

ברנשטיין - הפתיחה לקנדיד
גולדה - קונצרט לצ'לו ותזמורת כלי נשיפה

ברנשטיין - מחולות סימפוניים מתוך 
"סיפור הפרברים"

אלינגטון - סוויטת הרלם

תכנית זו מתקיימת באודיטוריום חיפה בשעה 20:00

מקומות ישיבה בתיאום

מופע מס' 4

6.2.2018

מחווה לסטיבי וונדר
אלדד שרים מנצח

מומי לוי שירה

מופע מס' 5

13.3.2018

ולפעמים החגיגה נגמרת

ג'ף הוארד מנצח

1
5 2

3
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ניהול מוזיקלי וניצוח טלי ויסמן
ליווי בפסנתר דניאל קרוגלוב

מקהלת בת־שיר הוקמה בשנת 2000 ביוזמה 
משותפת של אגף התרבות ואגף החינוך 

בעיריית חיפה. 
מפעל חינוכי אמנותי ייחודי זה, בהנהלתה וניצוחה 

של טלי וייסמן, שם לעצמו למטרה, לגלות, 
לחנך ולפתח כישרונות מקומיים בתחום השירה 
האמנותית וברבות השנים הפך לאחד מעמודי 

התווך של העשייה החינוכית מוזיקלית בעיר חיפה.
במקהלה פועלות ארבע קבוצות גיל: 

מקהלת "קטנטנים" - לגילאי 6-8, מקהלת העתודה 
- גילאי 9-13, המקהלה הייצוגית - גילאי 14-18 

והרכב זמרי בת־שיר - לגילאי 19-30.
קיום רצף חינוכי מוזיקלי, בו זמרים וזמרות גדלים 

תחת קורת גג אחת, המאפשרת המשכיות של 
פיתוח מקצועי, אישי וקבוצתי, הינו תופעה ייחודית 

בנוף הישראלי.
המקהלה מופיעה על מיטב הבמות בארץ, באירועים 

עירוניים מרכזיים, סדרה ווקאלית של האקדמיה 
למוזיקה בת"א, תחרויות ופסטיבלים ארציים 

ובינלאומיים. 
לאורך השנים מקיימת מקהלת 'בת־שיר' סדרות 
קונצרטים משלה, בהן מבוצעות יצירות מקוריות 
שנכתבו במיוחד עבורה, ומשתתפת בכיתות אמן 

עם טובי המוזיקאים והיוצרים בארץ.

המקהלה השתתפה ב"חג המוזיקה הישראלית" 
בקונצרט משותף עם התזמורת הסימפונית 

ירושלים - רשות השידור, במסגרת אירועי ה"חג של 
החגים", הסדרה הקאמרית חיפה, בקונצרטים עם 

התזמורת הפילהרמונית הישראלית וזמרים צעירים 
של המקהלה הופיעו באופרה "חליל הקסם", 

האופרה הישראלית בת"א. המקהלה זכתה במקום 
השני בקטגורית נערות, בתחרות הבינלאומית ע"ש 

בראהמס בגרמניה.
התקדמותה המקצועית של המקהלה ממשיכה כל 
העת - החל מאפריל 2012 מקהלות בת־שיר הפכו 
למקהלות הבית של התזמורת הסימפונית חיפה - 

אתו"ס והן שותפות פעילות בכל סדרות הקונצרטים 
של התזמורת. במסגרת פעילות זו, המקהלה 

מופיעה תחת שרביטם של טובי המנצחים בארץ 
ובעולם וזוכה לשבחים רבים. לאור פעילותה הענפה 

ורמתה המקצועית הוכרה המקהלה כגוף רשמי, 
הנתמך על ידי משרד התרבות והספורט. 

המקהלה חזרה זה עתה מסיור הופעות מוצלח 
בבית האופרה בשנחאי ובסוגו' שבסין.

)*( ביגוד ייצוגי למקהלת בת־שיר בתמיכת 
קרן תרבות חיפה.

מקהלת בת־שיר

 ח.
 ל.

ט.

 ח.
 ל.

ט.

Discount PriceFull Price 
No. of

Concerts Zone 
C

Zone 
B

Zone 
A

Zone 
C

Zone 
B

Zone 
A

500
7151,0707701,1001,65010

The Grand Classic Series
including Opera  
10 Concerts at the Haifa Auditorium 

250Students

2002954253084556552Opera Series

200
2405Classikids  

5 Concerts for Children at Krieger Hall 100 NIS Discount for the 3rd 
child and up 

4505005Haifa Big Band Jazz Series  
5 performances at Krieger Hall

3006
Friday Classics 
6 Narrated concerts on Friday morning
at the Haifa Auditorium 

E&
OE

מחירון מנויים
עונת 2018-2017

Subscriptions tariff for
season 2017-2018

מספר 
קונצרטים

מחיר הנחהמחיר מלא

גבאגבא

סדרה קלאסית כולל אופרה 
10101,6501,1007701,070715 קונצרטים באודיטוריום חיפה 

500

250
סטודנטים

2655455308425295200סדרת האופרה

קלאסיקטנים
5 קונצרטים לילדים המלווים בקריינות

משחק וריקוד באולם קריגר חיפה
5240

200

₪100 הנחה על מנוי לילד שלישי ומעלה

ביג בנד חיפה
5 מופעים באולם קריגר חיפה

5500450

קלאסי בשישי
6 קונצרטים מוסברים, בימי שישי בבוקר באודיטוריום חיפה

6300
צילום רמי שלוש
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י ד י ד י ת  ת ו מ ע
התזמורת הסימפונית חיפה

בואו נהיה ידידים
הצטרפו אלינו

⋅ קבלות פנים
⋅ הטבות ברכישת כרטיסים לכל סדרות הסימפונית

⋅ הטבות ברכישת כרטיסים למדעטק חיפה
⋅ הטבות ברכישת כרטיסים במוזאוני חיפה

⋅ אירועים סגורים לחברי העמותה
⋅ הטבות ברכישת כרטיסים לאופרה

⋅ הטבות ברכישת כרטיסים לקונצרטים לילדים ונוער

דמי הצטרפות ליחיד: 100 ₪ | דמי הצטרפות לזוג: 180 ₪

yedidim@ethos.co.il :לפרטים והרשמה

אנו מזמינים אתכם להצטרף לחוג 
עמותת ידידי התזמורת הסימפונית חיפה 

וליהנות מהטבות בלעדיות:

בברכה
משה גן-צבי

יו"ד עמותת הידידים של 
התזמורת הסימפונית חיפה

בברכה,
משה גן-צבי

יו"ר עמותת הידידים של 
התזמורת הסימפונית חיפה

רעי וידידי, מנויי התזמורת הסימפונית חיפה,

2017-2018 אני שמח לברך  בפתיחת עונת הקונצרטים 
את מנצח התזמורת ומנהלה המוזיקלי מר שו צונג, את 
מנהל התזמורת מר מוטי איינס ואת כל נגני התזמורת 

הסימפונית חיפה בברכה לעונה מוצלחת.

התכנייה של התזמורת לשנה זו גדושה במגוון רחב של 
קונצרטים המקיפים באופן נרחב ביותר את עולם המוזיקה.
אין ספק כי אופייה של העונה מאפשר לכל חובב מוזיקה 
באשר הוא, למצוא את הסדרה המתאימה לו ולהשתלב 

במסגרת קהל המנויים של התזמורת.

הסדרה הקלאסית,  התזמורת מציעה לנו העונה את 
שחלקה גם בהשתתפות סולנים בין-לאומיים, את הרכב 
ה'ביג בנד' התוסס והממגנט עם סולנים שונים וכך גם את 
סדרת "קלאסיקטנים" - קונצרטים מוסברים לילדים ונוער.

גם העונה תעלה הסימפונית הפקות אופרה מרהיבות, 
בהמשך להפקות שזכו בעונות הקודמות להצלחה מרובה, 
ובכך הולך ומתקבע מעמדה של סימפונית חיפה בתחום 
מוזיקאלי זה. בהפקות אלו משתתפת גם מקהלת "בת 

שיר" - בניהולה וניצוחה של טלי ויסמן.

זו הזדמנות לברך את מקהלת "בת שיר" על סבב הקונצרטים 
אותו ערכה השנה בשנחאי, בהזמנתה של ממשלת סין. 
תשואות הכפיים להם זכו זמרי/ות המקהלה הדהדו עד 

לעירנו חיפה...

אגודת הידידים של התזמורת הסימפונית חיפה בנשיאותו 
של מר ראובן משכית, שמה לה למטרה להגדיל את קהל 
התומכים בתזמורת במטרה לסייע לתזמורת להרחיב את 
תחומי נגינתה ואת מרחב פעילותה לתושבי חיפה והצפון.

עמותת ידידי  זו הזדמנות להודות ולברך את הנהלת 
הסימפונית והאופרה חיפה:

לנשיא העמותה - מר ראובן משכית, ליועץ המשפטי
מר דודו שגיא, לרו"ח  עו"ד נמרוד בכר, לגזבר -   -
האגודה - רו"ח אלי ליכטר, למזכירת האגודה - הגב' 
מיכל פלדהמר-כהן, לחברי ההנהלה - גב' רותי גנץ, מר 
מוטי זייד, תא"ל במיל' רון כתרי, עו"ד יורם נאומן, גב' 

יוכי פלר, ד"ר גד שפר ולחברי ועדת הביקורת - 
מר הארי זסלר ופרופ' אודי מקוב, בעשייתכם ובכוחכם 
תמשיך העמותה לפעול לקידומה של התזמורת הסימפונית 
ולמיצובה כמובילת דרך במדינת ישראל בכלל ובחיפה 

ובאזור הצפון בפרט.

אנו קוראים לכם להצטרף לחוג הידידים של התזמורת 
הסימפונית וליהנות מהטבות של חברי החוג, המתפרסמות 

מעת לעת בקרב חברי חוג הידידים.

הצטרפות לחוג הידידים הנה תרומה ששכרה המלא בצידה. 
חברי חוג הידידים יזכו להשתתף באירועים מיוחדים של 
התזמורת, כמו גם לאפשרות להזמין כרטיסים מוזלים 
על בסיס מקום פנוי וכן ליהנות מהצעות מגוונות ייחודיות 
לחברי חוג הידידים )בהתאם לתנאי ההצטרפות לחוג כפי 

שיפורסמו בנפרד(. 
אולם עיקר המטרה בחברות בחוג הידידים הינה לסייע 
לתזמורת להגדיל את מספר מנוייה, להביא את בשורת 
התזמורת הסימפונית לקהל בחיפה והצפון ולחזק את 

עשייתה התרבותית המבורכת.

יחדיו למען התזמורת  ונפעל  ידיים  ונשלב  בואו 
הסימפונית חיפה.

מר משה גן צבי יו"רמר ראובן משכית נשיא
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Seating plan אזורי ישיבה

A/אB/בC/ג

Haifa Auditorium

Seating Map מפת מקומות ישיבה

Kriger Arts Centerאודיטוריום חיפה

Seating Map מפת מקומות ישיבה

מרכז קריגר

Stage במה
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הטבות:
אפשרות ל־10 תשלומים שווים    •

לחיילים בשירות חובה במדים הכניסה חינם על בסיס מקום פנוי בערב הקונצרט  •
הנחה לוועדים, סטודנטים  וגמלאים  •

10% הנחה ברכישת מנוי/כרטיסים בסדרת המחול  •

התזמורת הסימפונית נתמכת ע“י משרד התרבות והספורט, מינהל התרבות ועיריית חיפה

Additional:
• Payment by 10 equal installments option 
• Free admission for soldiers in uniform, based on available vacancies on the evening of the concert
• Discount for students, senior citizens & organizations
• 10% Discount when purchasing tickets/subscription for the Dance Series

The Haifa Symphony Orchestra is supported by: The Haifa Municipality & The Ministry of Culture & Sport

נוהל החלפת כרטיסים:

במהלך העונה ניתן להחליף קונצרטים בלתי מנוצלים.   .1
ההחלפה על בסיס מקום פנוי בלבד. התזמורת לא 

מתחייבת למקום חלופי ברמת מחיר זהה.

ניתן לנצל קונצרט אחד בלבד שלא נוצל בעונה קודמת.   .2
אין זיכוי כספי בגין קונצרטים לא מנוצלים.

לא ניתן להחליף כרטיס שהוחלף ולא נוצל.  .3

להחלפות ניתן לפנות למשרד המכירות שבועיים לפני   .4
מועד הקונצרט המבוקש. שיבוץ ההחלפות יעשה ביום 

הקונצרט.

החלפת קונצרטים מהסדרות קלאסי בשישי/ הסדרה   .5
למשפחה לסדרות ערב/ סדרות מיוחדות הינה בתוספת 

תשלום!

נוהל אבדן/ ביטול מנוי:

מנוי שאבד/ נגנב יחויב בדמי טיפול בסך 25 ₪   .1
להדפסת מנוי חדש בכפוף לפניה בכתב לפקס משרד 

המכירות.

בקשה לביטול מנוי יש להפנות בכתב לפקס משרד   .2
המכירות. ביטול מנוי יחויב בדמי טיפול בסך 25 ₪. 

לא ניתן לבטל מנוי רטרואקטיבית.

הנהלת התזמורת שומרת לעצמה את הזכות לשינויים 
בנהלים. הנהלת התזמורת עושה כמיטב יכולתה לקיום 
תכנית הקונצרטים כפי שפורסמה. אולם מסיבות שאינן 

תלויות בתזמורת ייתכנו שינויים של הרגע האחרון. 

נא עקבו אחרי השינויים. 

שעת תחילת הקונצרטים בסדרה הקלאסית הוקדמה 
לשעה 20:00

Ticket replacement procedure   : 

1. During the season you may replace unattended  
concerts. Replacement is subject to availability. The 
orchestra does not guarantee an alternative seat at 
the same price. 

2. You may only replace one concert from the 
previous season. There is no refund in respect of 
unattended concerts.

3. A replacement ticket may not be replaced again.

4. Please contact the sales office two weeks prior to 
the desired concert. Seating will be scheduled on the 
day of the concert.

5. Ticket replacing from the Friday morning concerts 
/ Classikids concerts to The Grand series concerts 
/ Special concerts / Opera is subjected to extra 
chargesm

Loss / Unsubscribing procedures: 

1. There is a charge of 25 NIS for Reissuing of a lost/
stolen Subscription. Please inform the Sales office in 
writing of loss or theft.

2. For Unsubscribing, please contact the sales office 
by handing in a written request. Subject to a handling 
fee of 25 NIS. Subscription can not be canceled 
retroactively.

The Orchestra reserves the right to make changes in 
the above mentioned procedures.

The Orchestra does its best to follow the concert 
program as advertised. However, for reasons beyond 
the orchestra's control  here may be last minute 
changes. Please follow the changes.

The grand classic series has been rescheduled 
and will no commence at 20:00

 ח.
 ל.

ט.

E&
OE

General information מידע כללי
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Haifa Symphony Orchestra


