
 לחץ כאןאם אינך רואה מייל זה 

 2017להלן הופעות חודש פברואר 

 :למימוש הטבות יש להיכנס לאתר זאפה
www.zappaclub.co.il 

יש להקליד את שם המשתמש , בצד ימין למטה יש כניסת חברות וועדים
 .והסיסמה של החברה

במידה וישנה . יש לבחור את המופע ולאחר מכן לסמן את המקומות הרצויים
 .המחיר יופיע לאחר הנחה, הטבה למופע
 shira@zappagroup.com: לכל שאלה

2.2 
 קותימאן אורקסטרה
 מועדון התאטרון יפו

 

 ח''ש 114

!ח הנחה''ש 30

2.2 
 רד בנד

 11חוזרים להאנגר 
יין 'ג, טונה: אורחים מיוחדים
 AWAבורדו ו 

 

 ח''ש 144החל מ

!ח הנחה''ש 20

2.2 
 אברהם טל

 סיבוב הופעות חורפי
 אולם המופעים כפר מנחם

 

 ח''ש 144

!ח הנחה''ש 20

3.2 
ר "מופע הארנבות של ד

 קספר
מארחים את פרוייקט הסולו 

     החדש של אורן ברזילי 
 "שומר הלב "

 זאפה חיפה

 

 ח''ש110ח במקום ''ש80

!ח הנחה''ש 30

3.2 
 "ענן על מקל"

מופע מוסיקלי לילדים 
, בהשתתפות תומר שרון

טל , ירדן בר כוכבא
 ודידי שחר' בלכרוביץ

 זאפה ירושלים

 

 ח''ש85ח במקום ''ש55

!ח הנחה''ש 30

3.2 ,10.3 
 שלמה ארצי
 2017הופעות חורף 

 א''היכל התרבות ת

 

 ח הנחה''ש 20

ההנחה תקפה לאיזורים 
!מסויימים

4.2 
 יהודה פוליקר

 מופע חורף חשמלי
המשכן לאמנויות הבמה פיס 

  אשדוד 

 

 ח''ש 159החל מ

ההנחה תקפה לאיזורים 
!מסויימים

4.2 
 רוני דלומי
 בהופעה

 זאפה חיפה

 

 ח''ש99ח במקום ''ש69

!ח הנחה''ש 30

4.2 
 "אדון שוקו"

מופע משירי אריק אינשטיין  
 לכל המשפחה
 זאפה תל אביב

 

 ח''ש85ח במקום ''ש55

!ח הנחה''ש 30

4.2 
 שולי רנד

 " רצוא ושוב"
 מופע חדש 

 זאפה ירושלים

 

 ח''ש134ח במקום ''ש104

!ח הנחה''ש 30

7.2 
Omer Klein Trio 

אז עומר קליין 'פסנתרן הג
מופע  חוזר לישראל 

"השקת אלבום 
Sleepwalkers" 
 זאפה תל אביב

 

 ח''ש115ח במקום ''ש85

!ח הנחה''ש 30

7.2 
 אורי חזקיה
 אפ עושה סטנד 

 זאפה הרצליה

 

 ח''ש124ח במקום ''ש94

!ח הנחה''ש 30

7.2 
 יוסי גבני

 במופע סטנד אפ
 זאפה ירושלים

 

 ח''ש85ח במקום ''ש55

!ח הנחה''ש 30

8.2 
 לאה שבת

 מארחת את רותם כהן
 מופע חדש "בית"

 זאפה הרצליה

 

 ח''ש115ח במקום ''ש85

!ח הנחה''ש 30

9.2 ,23.2 
 תום יער

 א"אולם אסיא מוזיאון ת

 

 ח''ש105ח במקום ''ש85

!ח הנחה''ש 20

10.2 
 דני סנדרסון

מופע השקה חגיגי לאלבום 
 "מכאן הדרך"

 א''מוזיאון ת

 

 ח''ש154ח במקום ''ש134

!ח הנחה''ש 20

10.2 
 רמי קלינשטיין קרן פלס

 מופע חדש
 א"היכל התרבות ת

 

 ח''ש 135החל מ

!ח הנחה''ש 20

10.2 
 צביקה פיק

 !המאסטרו בהופעה חיה
 זאפה תל אביב

  

 

 ח''ש145ח במקום ''ש115

!ח הנחה''ש 30

11.2 
 צביקה הדר

 !300הצגות ה 
 זאפה חיפה

 

 ח''ש109ח במקום ''ש79

!ח הנחה''ש 30

13.2 
  מיקה שדה

Birds & Guitars 
, אסתר רדא: מארחת את

  גבע אלון ומיכאל מושונוב
 השקת אלבום חגיגית

 זאפה תל אביב

 

 ח''ש85ח במקום ''ש55

!ח הנחה''ש 30

13.2 
 דור דניאל

מופע להשקת הסינגל 
 החדש

 זאפה הרצליה

 

 ח''ש105ח במקום ''ש75

!ח הנחה''ש 30

13.2 
מופע לרגל  מתי כספי 

valentine day 
 "אינטימתי" –מופע פסנתר 

 זאפה ירושלים

 

 ח''ש134ח במקום ''ש104

!ח הנחה''ש 30

14.2 
 ארקדי דוכין 

Valentine's Day 
מופע פסנתר עם שירי 

 האהבה הגדולים
 זאפה ירושלים

 

 ח''ש135ח במקום ''ש105

!ח הנחה''ש 30

16.2 
 מאיה איזקוביץ
 בהופעה מיוחדת
 זאפה חיפה

 

 ח''ש75ח במקום ''ש45

!ח הנחה''ש 30

17.2 
 BALKAN| בלקן ביט בוקס 

BEAT BOX 
 מופע חגיגי לוולנטיין

אולם המופעים קיבוץ גבעת 
 ברנר

 

 ח''ש 139

!ח הנחה''ש 15

20.2 
 :מדברים בזאפה

 מחווה ללאונרד כהן
קובי מידן ואיתי פרל במופע 

, החיים מחווה ללאונרד כהן
 .השירים

 זאפה הרצליה

 

 ח''ש95ח במקום ''ש65

!ח הנחה''ש 30

20.2 
 נדב אבוקסיס

 מופע סטנד אפ חדש
 זאפה ירושלים

 

 ח''ש85ח במקום ''ש55

!ח הנחה''ש 30

22.2 
 יסמין לוי

 "רק עוד לילה אחד"
 בכורה

) תאטרון גשר(אולם נגה 
 א"ת

 

 ח''ש 114החל מ

!ח הנחה''ש 10החל מ

23.2 
 שלומי שבן והפסנתר

 אורח מיוחד שלמה גרוניך
אולם המופעים קיבוץ גבעת 

 ברנר

 

 ח הנחה''ש 10

ההנחה תקפה לאיזורים 
!מסויימים

23.2 
 נתן גושן

מופעי חורף לקראת אלבום 
שיראה אור במרץ  חדש 

2017 
 מועדון התאטרון יפו

 

 ח''ש 124

!ח הנחה''ש 15

23.2 
 שולי רנד

 מופע חדש " רצוא ושוב"
 זאפה חיפה

 

 ח''ש134ח במקום ''ש104

!ח הנחה''ש 30

24.2 
 מחווה לבוב דילן

רותם בר אור בהופעת 
 מחווה לבוב דילן
 זאפה תל אביב

 

 ח''ש85ח במקום ''ש55

!ח הנחה''ש 30

25.2 
 עדן בן זקן

 מארחת את לירן דנינו
 בהופעה חיה

 עמק חפר 09האנגר 

 

 ח''ש 114

!ח הנחה''ש 30

 2.3 
 אביב גפן והתעויוט

 6נשף רוק  
ירח "עשרים שנה לאלבום 

 "מלא
 גני התערוכה 1ביתן 

 

 ח הנחה''ש 20

ההנחה תקפה לאיזורים 
!מסויימים

2.3 
 טיפקס

לאור הביקוש הופעה נוספת
 א"היכל התרבות ת

 

 ח''ש 124החל מ

!ח הנחה''ש 20

2.3 
 אביתר בנאי
 תנועה
עם גיטרה , לבד על הבמה

 ופסנתר
 אולם המופעים עין החורש

 

 ח''ש134ח במקום ''ש124

!ח הנחה''ש 10

9.3 
 ריטה

 "אהבה גדולה"
  א"היכל התרבות ת

 

 ח''ש 104החל מ

!ח הנחה''ש 20

17.3 
 עילי בוטנר וילדי החוץ
 מופע בכורה חדש
 א"היכל התרבות ת

אולם מופעים קיבוץ  24.3
 גבעת ברנר

 

 ח הנחה''ש 35

ההנחה תקפה לאיזורים 
!מסויימים

23.3 
 מירי מסיקה

מופע השקה חגיגי לרגל 
 צאת האלבום החדש

 א"היכל התרבות ת

 

 ח''ש 124החל מ

!ח הנחה''ש 30

30.3 
 ליבי ער"יובל דיין 

 מופע חדש
 בית העם מושב טל שחר

 

 ח''ש 119

!ח הנחה''ש 15

30.3 
 אמיר דדון
 בהופעה

 מועדון התאטרון יפו

 

 ח''ש 119

!ח הנחה''ש 20

31.3 
 Asaf Avidan| אסף אבידן 

מופע סוגר של הטור העולמי 
 Into The Labyrinth 

 א"היכל התרבות ת

 

 ח''ש 144החל מ

!ח הנחה''ש 20החל מ

 

 הנחהח "ש 15
 על כל המופעים 

 מרץפברואר 
 בזאפה ירושלים 

 

 הנחהח "ש 15
  על כל המופעים

 מרץפברואר
 בזאפה חיפה

 

ח "ש 15
 הנחה

  על כל המופעים
 מרץפברואר 

 א"בזאפה ת

 

ח "ש 15
 הנחה

  על כל המופעים
 מרץפברואר 

 בזאפה הרצליה
 
 

, ברי סחרוף, יוני רכטר, קטורזה, אסף אבידן, משינה), וכנסיית השכל(אהוד בנאי , ין בורדו'ג, עידן רייכל, מלבד שלמה ארצי*
 שרית חדד

 מלאי הכרטיסים לכל מופע מוגבל*

דווח כספאם | להסרה מרשימת התפוצה
*TEL AVIV | ISRAEL | 69719 | Israel | 9080|  תל אביב 24ראול ולנברג | זאפה גרופ 

כל הזכויות שמורות© 
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 ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת
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