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Bailado em dois atos

Teatro Municipal de Portimão
12-12-2012 - 21:00

Música PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY | Coreografia MARIUS PETIPA e V.VAINONEN
baseado no conto de E.T.A. HOFFMANN | Cenografia RCB | Guarda-roupa RCB | Première 17
de dezembro de 1892, TEATRO MARIINSKY, em Sait Petersburg, Rússia | Duração 120
minutos (com um intervalo de 15 minutos)
Este Natal, a CLASSIC STAGE orgulha-se de apresentar o bailado QUEBRA-NOZES. Este
magnífico bailado clássico vai encantar o público Português com a já aclamada e prestigiada
companhia RUSSIAN CLASSICAL BALLET, composta por um elenco de estrelas da dança
internacional.
Celebra-se a festa do Natal em casa da pequena Clarinha. Os convidados começam a
chegar enquanto as criadas e os familiares ultimam os preparativos. Ao fundo do salão
ergue-se, resplandecente de luzes e de prendas, a árvore de Natal…
Baseado no conto “O Quebra-Nozes e o Rei dos Ratos”, de E. T. A. HOFFMAN, o bailado
QUEBRA-NOZES conta a história de uma menina que sonha com um Príncipe Quebra-Nozes.
Numa feroz batalha contra um Rei dos Ratos, Quebra-Nozes encontra-se em grave perigo.
Clarinha, vencendo os seus próprios medos, entra nesta batalha e lançando os seus
sapatinhos acaba por aniquilar o Rei dos Ratos.
Transformado agora num príncipe, Quebra-Nozes conduz Clarinha ao Reino das Neves e a
um Reino Maravilhoso, onde uma boa fada distribui alegria e guloseimas às crianças que,
como Clarinha, ainda têm a capacidade de sonhar.
Uma história que estimula o imaginário de cada um de nós, remetendo-nos para o reino da
fantasia e do imaginário.
“Preservar a tradição do Ballet clássico russo”. Esta é a missão da RUSSIAN CLASSICAL
BALLET, uma companhia composta por um elenco de bailarinos graduados pelas mais
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conceituadas escolas coreográficas: Moscovo, São Petersburgo, Novosibirsk, Perm, Alma-Ata
e Kiev; artistas principais em alguns dos mais prestigiados teatros de dança: Mariinsky Theatre
- Kirov, Kremlin Ballet Theatre, Rimsky-Korsakov Saint Petersburg State Conservatory,
Novosibirsk Opera & Ballet Theatre e Perm Opera & Ballet Theatre, entre outros teatros, dão
corpo a esta companhia que concilia a mestria e experiência de bailarinos internacionais, com
a irreverência de jovens talentos emergentes no panorama da dança clássica.
ESTE NATAL ASSISTA, EM FAMILIA, A UMA GRANDE NOITE DE BAILADO.
A NÃO PERDER!
- Idade Mínima 3 Anos
- Promotor Classic Stage
- Início de venda dos Bilhetes: 15-05-2012 12:00
- Fim de Venda de bilhetes: 12-12-2012 10:00
- Duração do espectáculo: 120 minutos
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