A Immersivus Gallery (a primeira galeria de experiências artísticas imersivas em Portugal) estendeu o protocolo já realizado com o
Clube Portugal Telecom ao seu novo Espetáculo O FABULOSO CIRCO DE NATAL.

A Magia do Natal está a chegar à Alfândega do Porto com O Fabuloso Circo de Natal!
Uma experiência audiovisual imersiva com vários momentos repletos de surpresas e diversão.
O público é guiado para o interior da tenda mágica pela voz do locutor e humorista Nuno Markl, onde a magia do natal acontece com um
fabuloso espetáculo.
Ao longo da sessão, poderá encontrar diversas animações com referências à cidade do Porto, numa animação imersiva, permitindo ao
público identificar-se e juntar-se à aventura. O Mágico, o palhaço, a orquestra, animais de toda a parte do mundo, são alguns dos números
artísticos que poderá ver no espetáculo.
Todas as personagens, o ambiente, animações e hologramas transformam a Immersivus Gallery num verdadeiro circo virtual, envolvendo
o espectador nesta experiência imersiva em 360º que “O Fabuloso Circo de Natal”.
Viva a magia desta quadra especial com toda a segurança.
O PROTOCOLO ESTABELECIDO ABRANGE AINDA A EXPOSIÇÃO PERMANENTE PORTO LEGENDS
E O ESPETÁCULO TEMPORÁRIO EM EXIBIÇÃO NESTE MOMENTO NA ALFÂNDEGA DO PORTO:
Porto Legends - The Underground Experience
em exibição permanente

Impressive Monet & Brilliant Klimt
de 21 de Agosto a 10 de Janeiro de 2021

"Porto Legends, the Underground Experience” é um espetáculo virtual imersivo que tem como
como objectivo enaltecer a cultura e história da cidade Invicta.

Impressive Monet é uma reinterpretação das obras de arte de um dos impulsionadores do
impressionismo que mostra o que está para além da moldura, através de uma viagem pelo
mundo de artista e pela sua busca interminável pela captura da luz.
O público será imerso pelo movimento impressionista do artista e envolto pelas linhas e cores
que fazem parte do mundo de Monet.

A arquitetura mágica das Furnas da Alfândega do Porto e a investigação do notável historiador
Joel Cleto, foram a sinergia perfeita para que o atelier OCUBO criasse uma dramaturgia cheia
de mistério, entre a realidade e a magia.
Esta, será contada pelas vozes de Pedro Abrunhosa, grande autor português, e Jeremy Irons,
ator galardoado com o Oscar Academy para “Melhor Actor”.
Duração: 45 min.

Brilliant Klimt traça o percurso pelos aspectos biográficos e pelo legado artístico do artista
austríaco através da sua pintura icónica - O Beijo. Este será o fio condutor da viagem pelo
trajecto artístico ao mesmo tempo que são exploradas as influências do mundo de Klimt.
O público ficará imerso na intimidade de Klimpt e sentir-se-á imerso pela arte romântica do
artista.
Duração: 30 min.



 INFORMAÇOES UTEIS
 Aconselha-se aos visitantes estar no local 20 minutos antes do início da sessão, para facilitar as operações de entrada em segurança;
 Obrigatoriedade de uso de máscara no espetáculo e respetivos acessos (para quem não possui, a máscara será disponibilizada gratuitamente no local);
Caso se sinta mais confortável o visitante poderá utilizar os seus próprios headphone/auriculares na visita ao espetáculo PORTO LEGENDS. No entanto, caso não tenha, poderá usar os
equipamentos disponibilizados gratuitamente no local, que são desinfetados a cada uso e protegidos com capinha descartável.
 SEM LUGARES MARCADOS E SENTADOS -- Para uma melhor experiência aconselhamos que circulem pelo espaço.
 Acesso facilitado para pessoas com mobilidade reduzida. O espaço está equipado com elevador e disponibilizamos cadeiras de roda.
 AVISO A PESSOAS COM EPILEPSIA: efeitos intermitentes de luz e som.

PREÇOS PARA Associados do Clube PT:
ESEPTÁCULO
TEMPORÁRIO

ESPETÁCULO
COMEMORATIVO

(PL)

Impressive Monet & Brilliant Klimt

O Fabuloso Circo de Natal

(T)

(C)

9,00€

6,00 €

6,00 €

PORTO LEGENDS

Preço por
pessoa

PACK DUPLO * PACK DUPLO
*
(PL + T ou
(T + C)
PL + C)

12,00 €

9,00 €

PACK
TRIPLO*
(PL+ T + C)

15,00 €

Entrada gratuita 0 - 3 anos
*em sessões separadas, que poderão ser utilizadas no mesmo dia ou em data diferente.

PROCEDIMENTO PARA OBTENÇÃO DO DESCONTO:
 Aquisição dos Bilhetes somente na bilheteira Porto Legends, diretamente na Alfandega do Porto
 Sem reserva prévia, mas mediante disponibilidade
(tendo em conta o estado atual de pandemia aconselha-se verificação antecipada de disponibilidade)

 O Associado deverá apresentar o cartão/declaração de Associado do Clube PT no momento da
aquisição, na bilheteira

