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21H30
"A BELA ADORMECIDA" . RUSSIAN CLASSICAL BALLET bailado em um prólogo e dois atos RUSSIAN CLASSICAL BALLET,
a prestigiada companhia de Moscovo, dirigida pela famosa bailarina Evgeniya Bespalova, regressa a Portugal para apresentar
uma das obras-primas do bailado clássico – A BELA ADORMECIDA, uma narrativa que desperta a magia dos contos de fadas.
Um mundo encantado de castelos e florestas, maldições e fadas;
somente o beijo de um amor verdadeiro conseguirá desfazer o feitiço – a sagração do Romantismo.
Repleta de romantismo e marcada pelo lirismo, A BELA ADORMECIDA representa um grande desafio para os bailarinos,
sobretudo na interpretação da personagem principal Princesa Aurora, exigindo um estilo académico cristalino – elegante e frágil.
A BELA ADORMECIDA é sem dúvida uma das mais belas páginas do ilustre compositor russo Pyotr Tchaikovsky.
Melodias imperecíveis como Rosa Adagio e Grande Valse Villageoise revelam o lirismo do autor.
A relação da música de Tchaikovsky com a coreografia de Marius Petipa é de tal forma perfeita que seria difícil imaginar outra leitura da partitura.
Por isso, música e coreografia numa simbiose genial fizeram com que esta peça fosse considerada a obra emblemática da dança clássica.
A Russian Classical Ballet apresenta uma produção clássica, com cenografia realista de uma beleza incrível, figurinos manufacturados com detalhes
sumptuosos, e um elenco de solistas e corpo de baile irrepreensíveis, liderados por duas Estrelas da Dança Internacional.
Uma grande produção clássica e irresistível que representa um momento imperdível e memorável.
Um espetáculo único que irá perdurar na memória do público. A não perder!
BIOGRAFÍA
Preservar a tradição do Ballet clássico russo, é a missão da companhia RUSSIAN CLASSICAL BALLET, dirigida por Evgeniya Bespalova.
Uma companhia composta por um elenco de bailarinos graduados pelas mais conceituadas escolas coreográficas: Moscovo, São Petersburgo, Novosibirsk e Perm.
Artistas principais em alguns dos mais prestigiados teatros de dança, entre outros, dão corpo a esta companhia que concilia a mestria e experiência de bailarinos
Internacionais, com a irreverência de jovens talentos emergentes no panorama da dança clássica.
FICHA TÉCNICA
Música PYOTR TCHAIKOVSKY
Libreto IVAN VSEVOLOJSKY e MARIUS PETIPA
Coreografia MARIUS PETIPA
Cenografia RUSSIAN CLASSICAL BALLET
Figurinos EVGENIYA BESPALOVA
Direção EVGENIYA BESPALOVA
Première 15 Janeiro de 1890, no TEATRO MARIINSKY, em São Petersburgo, Rússia
Duração 140 minutos com 20 minutos de intervalo
Faixa etária M/6

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!
NOTA: Os bilhetes serão entregues aos inscritos em data e local a combinar.

Preços:
1ª PLATEIA

Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes)

2ª PLATEIA

TRIBUNA

28,00 €

25,00 €

31,00 €

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:

29,50 €

26,50 €

32,50 €

Não Sócios Clube PT

30,00 €

27,00 €

33,00 €

LUGARES LIMITADOS

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 7 DE NOVEMBRO

INSCRIÇÕES:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt indicando:
nome, numero de sócio (numero de funcionário), nome dos acompanhantes, lugares pretendidos e contacto móvel.

PAGAMENTOS
(até à data limite das inscrições – 7 DE NOVEMBRO):
Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,
caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito.
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte
ou por transferência bancária para o NIB: 003520660008486913035
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt.

