La Féria volta ao Rivoli
com

“O Melhor de La Féria”
NOVO ESPECTÁCULO DEDICADO AO NORTE
Filipe La Féria regressa ao Rivoli Teatro Municipal, onde durante três anos apresentou
espectáculos memoráveis como “Jesus Cristo Super-Star”, “Música no Coração”, Um
Violino no Telhado”, “A Gaiola das Loucas”, “Piaf”, “A Casa do Lago”, “Annie”, que
alcançaram um sucesso sem precedentes junto do público, vencedores dos maiores
prémios (Globos de Ouro, Prémio de teatro e da Imprensa) revitalizando a Baixa
portuense e revelando artistas do Norte que hoje são nomes consagrados no panorama
do espectáculo em Portugal.

O Porto e o Rivoli viveram nesses três anos
épocas de grande sucesso, com uma adesão de
público transversal a todas as idades e condições
sociais criando espectadores fiéis aos grandes
espectáculos de Lá Féria.
Com a estreia marcada para o mês de Outubro e
numa temporada que terminará em Dezembro, o
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Rivoli Teatro Municipal do Porto irá apresentar o maior êxito de todos os espectáculos de
La Féria

“ O Melhor de La Féria”
Estreado no Salão Preto e Prata do Casino Estoril “O Melhor de La Féria” esteve onze
meses consecutivos em cartaz sempre com lotações esgotadas, sendo visto por mais de
trezentos mil espectadores.

“O Melhor de La Féria” é uma antologia dos mais
carismáticos espectáculos de La Féria e de todos os que o
conhecido encenador pretende ainda realizar.
Desde o histórico “Passa por mim no Rossio”, “Maldita
Cocaína” , “Amália”, “My Fair Lady”, “Música no Coração”,
“Jesus Cristo Super Star”, “A Canção de Lisboa”, mas
também “O Fantasma da Ópera”, “Os Miseráveis”, Mama
Mia”, Hello Dolly”, “Chicago”, “Evita”, “O Homem da
Mancha”, “Febre de Sábado à Noite”, Viva Elvis”, “Michael
Jackson” e outros grandes sucessos que La Féria trouxe e
projecta trazer a Portugal

O público poderá ver num só
espectáculo uma antologia dos
momentos mais marcantes dos
mais célebres Musicais de
todos os tempos numa megaprodução que ficará para
sempre na memória do público
do Norte numa época em que o
povo português precisa mais do
que nunca de sonhar, de rir e
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reencontrar a alegria e a força de viver.

“O Melhor de La Féria” alia o espectacular dos musicais mais internacionais com o
humor e a crítica da Revista à Portuguesa” num espectáculo ímpar.
Com um elenco de artistas consagrados e queridos do público como a Alexandra, a genial
interprete do musical “Amália” que, em “O Melhor de La Féria” tem de novo
interpretações sublimes ao lado do grande cantor Gonçalo Salgueiro, protagonista de
Jesus Cristo Super-Star que estreou no Porto batendo todos os recordes de bilheteira.

Mas La Féria irá apostar em Artistas do Norte como Ruben Madureira, Sara Lima, Sissi
Martins, actores que começaram com La Féria no Rivoli e cujas carreiras já são
internacionais, actuando em Nova Iorque e em Inglaterra e demonstrando cabalmente o
seu talento além-fronteiras.
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“O MELHOR DE LA FÉRIA”

Será o grande espectáculo do final do ano de 2013, tendo uma cobertura a nível nacional
nas televisões, na rádio e em toda a comunicação social, motivando a visita à cidade do
Porto de um público oriundo de todos as zonas do País e do Norte de Espanha, que exigiu
o regresso de um grande espectáculo de La Féria no Rivoli Teatro Municipal do Porto.
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Sectores| Preços
Cadeira Orquestra

Descontos Especiais p/ Grupos (+30 pax)
30€

Quinta-feira

25%

1ª Plateia e 1º Balcão 25€

Sexta-feira

20%

2ª Plateia

20€

Sábado e domingo

15%

2º Balcão

15€

Exceto p/ os setores 2º e 3º Balcão

3º Balcão

10€
Outros descontos
Agregados familiares 4 pax

15%

Maiores de 65 anos

15%
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