Para animar as férias, Show da Luna retorna ao Teatro Bradesco Rio
Sucesso de público, a montagem criada e dirigida por Célia Catunda, terá apresentações em
janeiro no Teatro Bradesco Rio
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A cientista que faz sucesso nas telinhas retorna ao Rio de Janeiro em 2019 para encantar os
fãs com o espetáculo musical O Show da Luna – Ao Vivo. Com realização da Síntese
Produções, a montagem será apresentada no Teatro Bradesco Rio, nos dias 26 e 27 de
janeiro. Os ingressos já estão à venda. Confira o serviço completo abaixo.
A peça é uma produção do núcleo teatral da TVPinGuim, criada por Célia Catunda, que
também assina a animação brasileira O Show da Luna! transmitida nas TVs, além de fazer a
direção do espetáculo ao lado de Jonatan Pikolé, dançarino especialista em danças urbanas.
As canções que serão apresentadas no palco, de autoria de André Abujamra e Márcio Nigro,
foram especialmente coreografadas para o show.
Em cena, há um grande elenco de bailarinos e atores que vão contracenar com a cientista
preferida das crianças. Durante as apresentações, Luna, Júpiter e Cláudio vão tentar
descobrir como a água vira chuva, se tem alguém vivendo em Marte e porque as bolhas são
redondas em uma aventura repleta de canções, dança e fantasia.

Duração: 60min
Classificação: Livre
O SHOW DA LUNA – AO VIVO
Dias 26 e 27 de janeiro
Sábado, às 11h30
Domingo, às 15h
Teatro Bradesco Rio (Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do Shopping VillageMall –
Barra da Tijuca)
www.teatrobradescorio.com.br

INGRESSOS
Setor
Frisas
Balcão Nobre
Plateia Alta
Camarote
Plateia Baixa

Valor
R$ 80,00
R$ 60,00
R$ 100,00
R$ 80,00
R$ 120,00

Meia-entrada
R$ 40,00
R$ 30,00
R$ 50,00
R$ 40,00
R$ 60,00

- 50% Desconto Cliente Cartões de Crédito, Débito Bradesco e Múltiplo (os dois em um só
cartão) e guichê exclusivo na bilheteria do teatro Bradesco Rio com pagamento com os
cartões Bradesco, (Cartão pessoa jurídica e Bradescard não serão contemplados). Desconto
limitado a 4 ingressos por sessão, para o titular do cartão. Venda limitada de 240 ingressos
por sessão.
- 40% de desconto para Clube do Assinante O Globo. Limitado a 200 ingressos, para vendas
na bilheteria ou online através do CPF.
- 20% VillageMall Passaporte de Benefícios em até dois ingressos. Limitado a 100 ingressos
por sessão. **Vendas apenas na Bilheteria do teatro.

*Crianças até 24 meses que fiquem sentadas no colo não pagam
** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos canais de
vendas oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que comprovem a condição de
beneficiário. Nas compras realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação deverá ser feita no
ato da retirada do ingresso na bilheteria e no acesso à casa de espetáculo;
******A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos
disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os tipos
de comprovações oficiais no Rio de Janeiro:
- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de
identidade oficial com foto.
- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE)
nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, FNEL, entidades
estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos. Mais
informações: www.documentodoestudante.com.br
- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de Benefício
de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento
emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria de acordo com
os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. No momento de
apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de documento de identidade
oficial com foto.
- JOVENS PERTENCENTES AFAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos)
mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional

de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial
com foto.
- MENORES DE 21 ANOS mediante apresentação de carteira de identidade ou documento com foto
válido.
- PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (apenas aqueles
que atuam no município do Rio de Janeiro) mediante de carteira funcional emitida pela Secretaria
Municipal de Educação do Rio de Janeiro
**** Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição do
beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, será exigido o
pagamento do complemento do valor do ingresso.
*****Descontos não cumulativos.
Capacidade: 1000 lugares
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:
Bilheteria Teatro Bradesco Rio: Av. das Américas, 3.900/Lj 160- Tel: 3431-0100 (diariamente, das
13h às21h.)
Sujeito à taxa de serviço:
Site: www.uhuu.com
Atendimento: falecom@uhuu.com
Centro 021 Turismo: Avenida Rio Branco, 181 Sala 704 - Centro (Segunda a sexta, das 10h às 19h).
Formas de Pagamento: somente em dinheiro. (Neste ponto de venda não é possível fazer a retirada
de ingressos adquiridos pela internet e call center)
Theatro Net Rio: Rua Siqueira Campos, 143 (Segunda a domingo das 10h às 18h). Formas de
pagamento: Amex, Aura, Diners, Dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e Visa
Electron.
Rio De Janeiro Barra da Tijuca PDV Teatro Nathalia Tiimberg: Avenida das Américas, 2000 - Barra da
Tijuca (Segunda a quinta, das 10h às 19h e sexta a domingo, das 12h às 21h). Formas de pagamento:
Amex, Aura, Diners, Dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e Visa Electron.
JUQUINHA Juquinha: Av. Cesário de Melo, 3643 - Campo Grande (segunda a domingo, das 09h às
17h). Formas de pagamento: Amex, Aura, Credicard, Diners, Hipercard, Mastercard,
Redeshop, Visa e Visa Electron.
Posto BR Piraquê: Av. Borges de Medeiros, s/nº (Todos os dias, das 9h às 20h). Formas de
pagamento: Amex, Aura, Credicard, Diners, Dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e Visa
Electron. (Neste ponto de venda não é possível fazer a retirada de ingressos adquiridos pela internet
e call center)
Posto Burgão: Estrada dos Bandeirantes, 3300 (Segunda a sábado, das 8h às 18h). Formas de
pagamento: Amex, Aura, Diners, dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e Visa
Electron. (Neste ponto de venda não é possível fazer a retirada de ingressos adquiridos pela
internet e call center)
Posto BR Bougainville: Rua Uruguai esquina com a Rua Maxell (Segunda a sábado, das 9h às 20h,
domingo e feriado, das 9h às 16h). Formas de pagamento: somente em dinheiro.

Multipoint Leblon: Rua General Urquiza, 67 Loja B (Segunda a sexta, das 9h às 18h e sábado, das 10h
às 14h. Não há funcionamento aos domingos e feriados). Formas de pagamento: Amex, Aura, Diners,
dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e Visa Electron. (Neste ponto de venda não é
possível fazer a retirada de ingressos adquiridos pela internet e call center).
Cidade das Artes - Barra da Tijuca: Avenida da Américas, 5300 (Terça a quinta, das 13h às 19h e sexta a
domingo, das 13h às 17h). Formas de pagamento: Amex, Diners, Dinheiro, Mastercard, Redeshop,
Visa e Visa Electron.
Assessoria de Imprensa Teatro Bradesco Rio:
Ana Paula Romeiro - (21) 99601.3908 / 3283.8258
apaula.romeiro@gmail.com
Luiz Claudio de Almeida – (21) 97281-6108
luizclaudioreporter@gmail.com
Apoio de Assessoria de Imprensa:
Mauren Favero – 51 3235.4509 /51 99857.1770 mauren.favero@opuspromocoes.com.br
Letícia Rech - 51 3235.4509 leticia.rech@opuspromocoes.com.br

