ANDRÉ RIEU E A SUA
ORQUESTRA JOHANN STRAUSS
18 de Novembro 2020, pelas 20:30h
ALTICE ARENA

ANDRÉ RIEU E A JOHANN STRAUSS ORQUESTRA REGRESSAM A
PORTUGAL EM 2020
Com 13 concertos totalmente esgotados em 2019, Lisboa tornou-se
uma cidade muito especial para o maestro - “2019 foi um ano muito
especial para mim, porque em 2019 começou a minha fantástica
história de amor com o público português. Estou incrivelmente grato
pela vossa paixão, carinho e bons momentos que vivemos juntos noite
após noite. Já estou ansioso por regressar em 2020 para fazer destes
nossos Concertos de Natal uma tradição. Não conheço num local mais
fantástico para viver esta época tão bonita do ano do que em Portugal”
afirma André Rieu.
Cerca de 160.000 pessoas esgotaram 13 datas na Altice Arena em
2019 - este número faz de Lisboa a cidade europeia recordista de
vendas de bilhetes de André Rieu.
Com mais de 500 Platinum Awards, três Classical Brit Awards para
“Álbum do Ano” e biliões de seguidores no Youtube, André é um dos
maiores artistas em tour no mundo e passa por Lisboa no dia 19 de
novembro, na Altice Arena. Ele e a sua Johann Strauss Orchestra, de
60 pessoas – a maior orquestra privada do mundo - criaram um
movimento de revivalismo da valsa, apresentando espetaculares e
inigualáveis extravagâncias musicais num concerto único.

Bilhetes Limitados
Limitados:: Bal
Balcão
cão 11–– Sector 15
Adulto
Adulto:: 7700,,0000€€
Sócios têm uma comparticipação de 1122,,5500€€ sobre o preço do bilhete
bilhete..
Não sócios + €1,50 além do valor mencionado;
Cônjuge e filhos valor mencionado no cartaz.
Reservas na ATFCUL, até dia 20 de Março/2020 às 16h, na ext. 21 341 ou

ATFCUL@FC.UL.PT (Identifique-se com o nº de Sócio)
Organização:
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