LUCA STRICAGNOLI ANUNCIA SHOWS NO BRASIL EM OUTUBRO
Instrumentista italiano fará apresentações em Porto Alegre e São Paulo

Clique na imagem para salvar em alta resolução. Crédito: Paolo Pulga.

Luca Stricagnoli é um dos mais excitantes novos instrumentistas da cena da guitarra acústica. O
italiano já ultrapassou os limites do instrumento e se adapta a todos os gêneros musicais: do
pop ao rock, das trilhas a peças originais. Com realização da Opus Promoções e Branco
Produções, o artista chega ao Brasil em outubro para apresentações no dia 5 em Porto Alegre,
no Teatro do Bourbon Country e no dia 11 em São Paulo, no Teatro Opus. Confira o serviço
completo abaixo.
Luca nasceu em 1991 em Varese, na Itália. Desde cedo, demonstrou um grande talento com a
guitarra e o violão. Começou a tocar violão clássico com dez anos de idade. Aos poucos foi
desenvolvendo seu original estilo, incluindo performances com diferentes instrumentos
combinados com maneiras não convencionais de tocar.
Com 22 anos de idade, assinou contrato com a gravadora americana Candyrat Records. Seus
vídeos na internet chegaram a 14 milhões de visualizações no Facebook e 7 milhões de
visualizações no YouTube, chamando a atenção do público e de outros guitarristas ao redor do
mundo.
Suas interpretações de temas como Sweet Child O’Mine (do Guns N’ Roses), Thunderstruck (do
AC/DC) e Misirlou (de Dick Dale, tema do filme Pulp Fiction) fizeram sucesso e impulsionaram a
fama de Luca. Agora, aos 27 anos, vêm atuando em vários países em todo mundo.
Classificação: Livre
Duração: 90min.

ZAFFARI e TRAMONTINA apresentam em Porto Alegre
LUCA STRICAGNOLI
PORTO ALEGRE (RS)
Dia 5 de outubro
Quinta-feira, às 21h
Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80 / 2º andar – Shopping Bourbon Country)
www.teatrodobourboncountry.com.br
INGRESSOS:
Setor
Galerias
Mezanino
Plateia Alta
Camarote
Plateia Baixa

Valor
R$ 60,00
R$ 80,00
R$ 120,00
R$ 140,00
R$ 160,00

Meia-entrada
R$ 30,00
R$ 40,00
R$ 60,00
R$ 70,00
R$ 80,00

- 50% de desconto para sócios do Clube do Assinante RBS – limitado a 100 ingressos;
- 50% de desconto para titulares e acompanhantes dos cartões Zaffari Card e Bourbon Card,
adquiridos somente na bilheteria do Teatro do Bourbon Country – limitado a 100 ingressos;
- 10% de desconto para sócios do Clube do Assinante RBS nos demais ingressos.
* Crianças até 24 meses que fiquem sentadas no colo dos pais 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 Grande do Sul:
- 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, 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 A FAMÍLIAS 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.
- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade oficial com
foto.
- APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS DO INSS (que recebem até três salários mínimos)
mediante apresentação de documento fornecido pela Federação dos Aposentados e

Pensionistas do RS ou outras Associações de Classe devidamente registradas ou filiadas. Válido
somente para espetáculos no Teatro do Bourbon Country e Auditório Araújo Vianna.
- DOADORES REGULARES DE SANGUE mediante apresentação de documento oficial válido,
expedido pelos hemocentros e bancos de sangue. São considerados doadores regulares a
mulher que se submete à coleta pelo menos duas vezes ao ano, e o homem que se submete à
coleta três vezes ao ano.
****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 a demais promoções e/ ou descontos.
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sujeito à taxa de conveniência):
Site: www.ingressorapido.com.br
Call Center: 4003-1212 (de segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingos, das 12h às 18h)
Agência Brocker Turismo: Av. das Hortênsias, 1845 – Gramado (de segunda a sábado, das 9h
às 18h30min, e feriados das 10h às 15h).
Rua Coberta, Campus II, Universidade Feevale: Novo Hamburgo (de segunda a sexta, das 13h
às 21h, e sábado, das 9h às 14h). Mais informações pelo telefone 3271-1208
Bourbon Shopping Novo Hamburgo: Av. Nações Unidas, 2001 – 2º Piso / Centro de Novo
Hamburgo (de segunda a sábado, das 13h às 20h).
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sem taxa de conveniência):
Bilheteria do Teatro do Bourbon Country: Av. Túlio de Rose, nº 80 / 2º andar (de segunda a
sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriado, das 14h às 20h)
Informações para a imprensa:

JÉSSICA BARCELLOS – 51 99863.6363 jessica@agenciacigana.com
www.agenciacigana.com
facebook.com/agenciacigana
twitter.com/agenciacigana
instagram.com/agenciacigana

SÃO PAULO (SP)
Dia 11 de outubro
Quarta-feira, às 21h
Teatro OPUS (Av. das Nações Unidas, nº 4777 - Alto de Pinheiros/ 4o piso – Shopping
VillaLobos)
www.teatroopus.com.br/
INGRESSOS:
Setor
Balcão Nobre
Plateia Alta
Plateia Baixa

Valor
R$ 80,00
R$ 140,00
R$ 160,00

Meia-entrada
R$ 40,00
R$ 70,00
R$ 80,00

** 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 em São Paulo:
- 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, 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 A FAMÍLIAS 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.
- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade oficial com
foto.
- DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, SUPERVISORES E TITULARES DE CARGOS DO
QUADRO DE APOIO DAS ESCOLAS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAIS mediante
apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou
holerite acompanhado de documento oficial com foto.
- PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO mediante
apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou
holerite acompanhado de documento oficial com foto.
**** 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.
ATENÇÃO: Não será permitida a entrada após o início do espetáculo.
Capacidade: 751 pessoas
Acesso para deficientes
Estacionamento:
Self
Período

Valor

Até 2h
2h a 3h
3h a 4h
4h a 5h
5h a 6h
6h a 7h
Demais horas

R$13,00
R$16,00
R$19,00
R$22,00
R$28,00
R$34,00
R$3,00

Valet
Período
Até 1h
Demais horas

Valor
R$18,00
R$12,00

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta: 10h às 22h (ou até o final do espetáculo)
Domingos e feriados: 10h às 22h (ou até o final do espetáculo)
Formas de pagamento: dinheiro e cartões de crédito e débito informadas no local de
pagamento. Taxa de perda do cartão de estacionamento, será cobrado valor de estadia/
pernoite, conforme horas descritas nas tabelas. Tempo de tolerância de 15 minutos somente
para self
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:
BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA
Local: Foyer do Teatro Opus - 4º andar - Shopping Villa-Lobos
Av. das Nações Unidas, 4777 - Alto de Pinheiros - São Paulo, SP.
De segunda a segunda, das 12h às 15h e das 16h às 20h
A Bilheteria do Teatro, no terraço do Shopping Villa-Lobos, abre somente em dias de
espetáculos, a partir das 14h.
OUTROS PONTOS DE VENDA - COM TAXA DE CONVENIÊNCIA
Ingresso Rápido
www.ingressorapido.com.br
Telefone: 4003-1212
Formas de pagamento: Amex, Aura, Diners, dinheiro, Hipercard, Mastercard, Visa e Visa
Electron
Assessoria de Imprensa do Teatro Opus:
Taga Comunicação Estratégica
Guilherme Oliveira – (11) 97648-5663 – guilherme@agenciataga.com.br
Apoio de Assessoria de Imprensa
Mauren Favero – 51 3235.4509 / 51 99857.1770 mauren.favero@opuspromocoes.com.br
Pâmela Seyffert – 51 3235.4504
pamela.seyffert@opuspromocoes.com.br

