מבצעים מיוחדים לארגון אלמנות ויתומי צה"ל
למפגשי העשרה ,מנוי ותעריפי כרטיסים מיוחדים
בואו להנות מחוויית בילוי איכותית בסינמטק תל אביב .אנו מציעים לכם תכנית עשירה של סרטים מהארץ
ומהעולם המוקרנים לאורך כל ימות השנה ,מפגשי העשרה מיוחדים המשלבים הרצאות חווייתיות עם מיטב
המרצים והמומחים בכל תחום ,השופכים אור על עולם הקולנוע מזוויות אמנותיות שונות כולל הקרנה של
סרטים איכותיים בכל מפגש.
במסגרת שיתוף פעולה בין ארגון אלמנות ויתומי צה"ל וסינמטק תל אביב אנו מציעים לכם תעריפים מיוחדים
למפגשי העשרה נבחרים  ,למנוי שנתי וגם הנחות ברכישת כרטיסים להקרנות סרטים.
הנה הפרטים:

ימי עיון :מסע הקסם הקולנועי
ימי ב' אחת לחודש ( 9:30-16:00פירוט המועדים בהמשך)
מפגשי הדגל של סינמטק תל אביב ,המציגים נושאים שונים באמנות הקולנוע  .המפגשים מתאימים לכל
המעוניינים להרחיב את היכרותם עם עולם הקולנוע ולהבין את הדברים הקורים 'מאחורי הקלעים' .
ימי העיון הם מעמיקים וייחודיים וכל מפגש כולל:
 .1סרט ישראלי קצר ,תיעודי או עלילתי ,שילווה בשיחה עם יוצריו.
 .2הרצאה של כשעה עם מיטב המרצים המובילים בתחום הקולנוע.
 .3הקרנת סרט בנושא ההרצאה.
 .4הקרנת טרום בכורה של סרט בינלאומי חדש !
המפגשים הקרובים:
 12/3בהנחיית אבנר שביט .נושא ההרצאה :שקיעתה של התקשורת בקולנוע האמריקאי
נושא ההרצאה :הקולנוע החרדי
 9/4בהנחיית מרלין וניג.
 28/5בהנחיית ליאור אלפנט .נושא ההרצאה  :ההיסטוריה של הקברטים באירופה
נושא ההרצאה  :אהבה נוסח צרפת
 18/6בהנחיית בועז כהן.
 9/7מרתון טרום בכורות !!! מרתון של שלוש טרום בכורות ברצף
מחיר מיוחד לחברי/ות הארגון  ₪ 55 :בלבד ליום עיון מלא ! (במקום )₪ 110

מפגשים עם המאסטרו גיל שוחט :יצירות המופת המוזיקליות בקולנוע
ימי ד' ( 10:00-13:00פירוט המועדים בהמשך)
מפגשים המשלבים הרצאות וקונצרטים העוסקים בקשר בין יצירות מופת מוסיקאליות מהקלאסיקה ,ובין
אמנות הקולנוע.

סינמטק תל-אביב ,שפרינצק www.CINEMA.co.il | *6876 | 2

בכל מפגש המאסטרו גיל שוחט יציג וינתח יצירה מוסיקלית ויראה אותה בגרסה הקולנועית ובהקשרה
האמנותי .המפגשים יעניקו חוויית התבוננות תרבותית ואמנותית חדשה ,גם על היצירות המוסיקליות וגם על
היצירות הקולנועיות .יצירותיהם של המלחינים הנדונים בסדרה יבוצעו בקונצרטים חיים.
המפגשים הקרובים:
 21.3אהבה עד מוות אהבה עד מוות
היצירה המוסיקאלית :טריסטאן ואיזולדה מאת ואגנר ,המוסיקה לסרט מאת ברנרד הרמן
סרט :ורטיגו ,היצ'קוק 1958
 1.4עצבות והתעלות אצל שופן
היצירה המוסיקאלית :הבלדה הראשונה של שופן לפסנתר
ביצוע חי :חמישה וולסים והבלדה מס'  1מאת שופן1958
סרט" :הפסנתרן" ,רומן פולנסקי 2002
 23.5.18איך מחברים מנגינה מוסיקאלית
ביצוע חי :מוצארט  -סונטה בפה מג'ור
סרט" :צלילי המוסיקה" ,רוג'רס והמרשטיין
מחיר מיוחד לחברי/ות הארגון  ₪ 33 :בלבד לכל מפגש (במקום )₪ 65
מנוי שנתי לסינמטק תל אביב
במחיר מיוחד  ₪ 460 :בלבד לשנה ! (במקום )₪ 610






מנוי אישי התקף לשנה שלמה מיום הרכישה
מאפשר כניסה חופשית להקרנות הסינמטק
כניסה חינם להקרנות טרם בכורה !
 50%הנחה על סרטים קבועים  +הקרנות מיוחדות למנויים
מחירים מיוחדים לפסטיבלים ,אירועים מיוחדים ,קורסים וסדרות

תעריפים מיוחדים ברכישת כרטיסים להקרנות סרטים
כרטיס בתעריף מוזל( ₪ 32 -במקום ) ₪ 42
ביצוע רכישה
כרטיסים לסרטים/למפגשי העשרה ניתן לרכוש ישירות באתר הסינמטק עם קוד רכישה מיוחד IDFWO
בנוסף ,ניתן לרכוש דרך מוקד השירות הטלפוני  *6876או בקופות הסינמטק (יש לאמר את שם הארגון/הקוד)
לרכישת מנוי יש לפנות טלפונית למוקד.
הסדרי חניה
מבקרי הסינמטק נהנים מסידורי חניה מיוחדים:
 חניון הבימה ,רח' הוברמן  1ת"א – חניה חד פעמית  20ש"ח בכל שעות היום
 חניון המילניום ,רח' הארבעה  , 17ת"א  -חניה חד פעמית  15ש"ח ,החל מ17:00 -
 חניון גבעון ,רח' הארבעה ,מול הסינמטק -חניה חד פעמית  ₪ 15א׳-ה׳  , 6:00 -16:30יום ו'
 ,6:00 -16:30שבת 6:00-24:00
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