ABBA EXPERIENCE IN CONCERT É UMA MEGAPRODUÇÃO QUE
PROMOVE UMA VIAGEM PELOS HITS DO GRUPO SUECO
As apresentações acontecem em duas datas no Teatro Bradesco, em São Paulo, no
mês de abril. Ingressos já estão à venda em uhuu.com.

ABBA EXPERIENCE IN CONCERT é um projeto que traz aos palcos de todo o Brasil
um espetáculo magnifico que conta a história musical de uma das maiores bandas de
todos os tempos através de seus maiores sucessos.
As apresentações acontecem no Teatro Bradesco, localizado no Bourbon Shopping, dias
18 e 19 de abril. Os ingressos estarão à venda no site uhuu.com e bilheteria do teatro.
Esta megaprodução conta com mais de 30 integrantes, orquestra ao vivo no palco e um
sensacional ballet. Quatro cantores interpretam com maestria sucessos super
conhecidos por todos tais como 'Dancing Queen', 'I Have A Dream', 'The Winner Takes
It All', 'Mamma Mia', 'Fernando', 'Chiquitita', entre outras.
Mais de 40 figurinos, lindas coreografias e iluminação de última geração completam este
maravilhoso espetáculo que fará todos se sentirem dentro da era da disco music em uma
viagem musical e visual que surpreenderá e encantará o público presente.
SERVIÇO
ABBA EXPERIENCE IN CONCERT
Duração: 80 min.
Faixa Etária: Livre
Capacidade: 1457 pessoas
Acesso para pessoas com deficiência
Datas:
18/04/2020 - Sábado às 21h
19/04/2020 – Domingo às 21h
Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 / 3º piso – Bourbon Shopping São Paulo) www.teatrobradesco.com.br
Preços dos ingressos:
FRISA 3º ANDAR (1ª FILA) R$80,00

FRISA 3º ANDAR (1ª FILA) R$40,00 (meia-entrada)
BALCÃO NOBRE R$100,00
BALCÃO NOBRE R$50,00 (meia-entrada)
FRISA 2º ANDAR R$100,00
FRISA 2º ANDAR R$50,00 (meia-entrada)
FRISA 1º ANDAR R$120,00
FRISA 1º ANDAR R$60,00 (meia-entrada)
CAMAROTES R$140,00
CAMAROTES R$70,00 (meia-entrada)
PLATEIA (O a W) R$160,00
PLATEIA (O a W) R$80,00 (meia-entrada)
PLATEIA (E a N) R$180,00
PLATEIA (E a N) R$90,00 (meia-entrada)
PLATEIA GOLD R$220,00
PLATEIA GOLD R$110,00 (meia-entrada)
- 50% de desconto para Clientes Bradesco e guichê exclusivo na bilheteria do Teatro.
Desconto limitado a quatro ingressos por sessão para titulares dos cartões de crédito e
débito (exceto cartão pessoa jurídica Bradescard). Limitado a quatro ingressos por
sessão para o titular e cota de 240 ingressos por sessão;
- 40% de desconto para cartões Zaffari Card e Bourbon Card, na compra de até dois
ingressos por titular.
** Descontos não cumulativos com meia entrada e outras promoções, limitado até 200
ingressos de cada sessão/espetáculo.
*** 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.
Estacionamento:
Isento até 15 minutos
Compras no Záffari acima de R$ 50,00 = 3h de isenção (exceto para Valet, Sem Parar
e Conectcar).
Self: Primeiras 2 horas = R$ 16,00
Hora adicional = R$ 5,00
Valet Parking: 1ª hora = R$ 20,00
Hora adicional = R$ 12,00
Motos: Primeiras 2 horas = R$ 16,00

Hora adicional = R$ 5,00
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:
Site: www.uhuu.com
Atendimento: falecom@uhuu.com
Bilheteria Teatro Bradesco: Rua Palestra Itália, 500 / 3º piso – Bourbon Shopping São
Paulo Horário de funcionamento: Domingo a Quinta das 12h às 20h, Sexta e Sábado
das 12h às 22h.
Assessoria de Imprensa do Teatro Bradesco:
Guilherme Oliveira – (11) 97648-5663 – guilherme@agenciataga.com.br
Livia Matsumoto - (11) 98557-9713 - imprensa@agenciataga.com.br
Apoio de assessoria de imprensa:
Letícia Rech – leticia.rech@opusentretenimento.com 51 3235-4509

