Cirque du Soleil
OVO
4 de Janeiro 2019, pelas 21:30h
A LT I C E A R E N A

O Cirque du Soleil regressa a Lisboa, no próximo mês de janeiro, com um dos
mais emocionantes espetáculos da companhia: OVO. A história sobre um
mundo de insetos agitado pela chegada imprevista de um ovo misterioso, é
composta por 50 artistas de 14 países especializados em atos acrobáticos e
estará em exibição entre 03 a 13 de janeiro de 2019, na Altice Arena.
“Ovo” – cujo nome curiosamente mantém-se em português no original - conta
a história de uma precipitada corrida para um eco sistema cheio de vida e de
cor, onde insetos trabalham, comem, rastejam, brincam, lutam e até se
apaixonam. Tudo isto num enorme e grandioso tumulto de energia, onde o
contraste entre o barulho e o silêncio são um dos ingredientes principais que
prometem surpreender até espectador mais cético.
A vida flui com toda a intensidade neste universo animado, até que um dia, um
ovo misterioso aparece no meio dos insetos. A surpresa e a curiosidade pelo
objeto icónico tornam-se no enredo perfeito para uma história única, que para
além de retratar o ciclo da vida na sua ordem mais natural, aborda o amor
inocente entre uma sedutora Joaninha e o inseto desajeitado que nasce do ovo
invulgar.
O Ovo é a natureza sem filtros. Um retrato fictício repleto de imaginação, luz,
som e emoção, onde cada personagem assume um papel que promete
transformar a nossa maneira de olhar para a natureza.

Bilhetes Limitados
Limitados:: Balcão 0 – Sector 13
Adulto
Adulto:: 6600,,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 12 de Dezembro/18 nas ext. 21 341 ou

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

