Centro Cultural Teatro Guaíra -

Sarah Brightman in Concert, no Guairão
Notícias
Postado em: 22/11/2018

Sarah Brightman retorna ao Brasil para 5 apresentações. Dia 1º de dezembro, às 21h, ela se
apresenta em Curitiba.

Sarah Brightman é sem dúvida uma das mais renomadas vozes de nosso tempo e uma das maiores
performers mundiais. Ao longo de 30 anos de carreira, 32 milhões de cópias vendidas e mais de 180
discos de ouro/platina em mais de 40 países, Sarah, continua se apresentando em teatros, erenas e
estádios, sempre cativando milhões de fãs ao redor do mundo. &lsquo;Time to Say
Goodbye&rsquo;, interpretada por Brightman e Andrea Bocelli, se tornou um imenso sucesso
internacional e fez de Brightman a única artista no mundo a ser convidada para cantar em 2 Jogos
Olímpicos para um público de mais de 7 bilhões de pessoas.
Brightman foi a inspiração para Andrew Lloyd Weber criar o musical de maior sucesso no mundo "O
Fantasma da Ópera" e também a primeira intérprete de Christine Daaé, a protagonista do musical
tanto na produção da Broadway, quanto na produção de Londres.
Sarah retornou aos estúdios em 2016 para começar a gravações de seu novo álbum Hymn,
produzido e com colaborações de seu parceiro de longa data Frank Peterson e que deverá ser
lançado ainda em 2018. Informações adicionais sobre o novo álbum Hymn de SARAH Brightman no
próximo mês.
Serviço:
Show Sarah Brightman
Dia 1º de dezembro, às 21h
Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto - Guairão
INGRESSOS: PLATEIA VIP - filas A até E: R$1.200,00 (um mil e duzentos reais); PLATEIA A FILAS f ATÉ l: R$1.100,00 (um mil e cem reais); PLATEIA B - filas M até V: R$980,00 (novecentos e
oitenta reais); 1º BALCÃO - filas A até D: R$900,00 (novecentos reais); 1º BALCÃO - filas E até I:
R$800,00 (oitocentos reais); 2º BALCÃO - filas A até E: R$700,00 (setecentos reais); 2º BALCÃO filas F até H: R$600,00 (seiscentos reais) - 50% de desconto para Cartão do Assinante Gazeta do
Povo, Cartão de fidelidade Disk Ingressos e Clube de Benefícios CORITIBA - até dois ingressos por
cartão. Desconto não cumulativo com outros benefícios previstos em lei. Taxa de Administração
Disk Ingressos R$6,00 (seis reais).
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