
O SHOW DA LUNA CHEGA EM AGOSTO NO TEATRO OPUS FREI CANECA, EM SÃO PAULO.

Do que é feito o arco-íris? Será que tem alguém vivendo em Marte? Porque as bolhas são redondas?
Luna, Júpiter e Cláudio vão tentar descobrir as respostas para estas e muitas outras perguntas neste

espetáculo repleto de música, dança e imaginação que ficará de 20 a 28/08 em cartaz no Teatro Opus
Frei Caneca, em São Paulo. Os ingressos já estão disponíveis no site uhuu.com ou bilheterias do teatro.

Foto: Divulgação. Para mais fotos, acesse: https://tinyurl.com/4f6z36b6

A menina cientista, que é sucesso nas telinhas e nos palcos, irá encantar os fãs com o espetáculo musical

“O Show da Luna, Ao Vivo!” que chega em São Paulo, de 20 a 28/08, no Teatro Opus Frei Caneca, para

animar os pequenos!

Com criação e realização da Pinguim Content e produção da Síntese Produções, a montagem, assim como

na série de animação, desperta nas crianças o interesse e a curiosidade por ciências!

Criada por Celia Catunda, que também assina a direção, a peça é uma produção do núcleo teatral da

Pinguim Content. As canções, de autoria de André Abujamra e Márcio Nigro, foram especialmente

coreografadas para o show a fim de agradar toda a família.

A peça conta ainda com um grande elenco de bailarinos e atores que vão contracenar com a cientista

preferida das crianças e criar momentos únicos.

Sobre o Show da Luna

A série "O Show da Luna!" é uma coprodução entre a Pinguim Content e o Discovery Kids, tem direção

de Celia Catunda e Kiko Mistrorigo e conta com mais de 180 episódios. Recentemente estreou sua

sétima temporada. Essa é a melhor experiência de todas!

https://tinyurl.com/4f6z36b6


SERVIÇO

O SHOW DA LUNA AO VIVO

Teatro Opus Frei Caneca
Shopping Frei Caneca - R. Frei Caneca, 569 - Consolação, São Paulo - SP, 01307-001
https://teatroopusfreicaneca.com.br/

Ingressos a partir de R$50,00

Data: de 20 a 28 de agosto, todos os sábados e domingos às 14h.

Classificação: Livre. Menores de 16 anos somente poderão entrar acompanhados dos pais ou

responsáveis. Crianças com até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais ou mães, não pagam.

Acessibilidade

Ar-condicionado

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:
Uhuu.com – com taxa de serviço

Bilheterias físicas – sem taxa de serviço
- Teatro Bradesco (Shopping Bourbon)
- Teatro Opus Frei Caneca (Shopping Frei Caneca)
De segunda a domingo, das 12h às 20h (pausa almoço: 15h às 16h)

Formas de pagamento:
- Bilheterias dos teatros: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito
- Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito

Cartões de créditos aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo
Cartões de débito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Estacionamento:

 2h Demais

Estacionamento R$ 14,00 R$ 5,00

Vip R$ 25,00 R$ 6,00

Moto R$ 10,00 R$ 5,00

Assessoria de Imprensa Teatro Opus Frei Caneca - Agência TAGA
Guilherme Oliveira – (11) 97648-5663 – guilherme@agenciataga.com.br

Valentina Dewers - (11) 96732-0413 - valentina@agenciataga.com.br

https://teatroopusfreicaneca.com.br/
https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/show-da-luna-10275?queueittoken=e_principal~q_44cdab1e-f9bb-498b-9f4c-6b2202ddcbfa~ts_1656422549~ce_true~rt_safetynet~h_4e805c052396eec168c81eda97f47682934d8885119c0c4ed6a249ae51d9fea5
mailto:guilherme@agenciataga.com.br
http://valentina@agenciataga.com.br

