Ballet Nacional da Rússia chega ao Brasil
Pela primeira vez, a companhia faz apresentação no país. No Rio de Janeiro, o
espetáculo chega ao Teatro VillageMall no dia 26 de setembro

Pela primeira vez no Brasil, o Ballet Nacional da Rússia chega ao Rio de Janeiro para uma
apresentação única. Com a presença da bailarina Oksana Bondareva, do Teatro
Mariinsky, e de solistas do Bolshoi de Minsk e Mikhaylovsky, a apresentação trará um
repertório majestoso composto por trechos das obras Lago dos Cines, Spartacus,
Scherezade, Carmen e Bolero. Os cariocas poderão conferir o espetáculo dia 26 de
setembro, no Teatro VillageMall, na Barra da Tijuca. Os ingressos custam a partir de
R$100,00 (valor inteiro) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou na internet,
através do site uhuu.com.
Pela primeira vez, grandes talentos estarão reunidos em um único espetáculo,
produzido pelo diretor Andrey Liapyn. No elenco que virá ao Brasil junto com Oksana
Bondareva, oito dos principais solistas consagrados mundialmente do Balé Mariinsky
estarão nas apresentações. São eles Nika Tskhvitaria, Vitaly Amelisko, Victor Tomashek,
Adel kinzikeev, Victoria Dimovska, Sergey Chumakov e Elena Petrichenko. Uma
programação inédita em toda sua história de ballet.
A quantidade de medalhas e prêmios que estes solistas já receberam em competições
internacionais formam um verdadeiro tesouro. Eles foram praticamente criados nos
grandes teatros, pois permanecem ensaiando mais de 10 horas por dia, seis dias por
semana. Uma oportunidade singular para os amantes do bom balé de vê-los juntos em

um único show, composto de belas paisagens e cenários delicados, ingredientes
perfeitos para uma noite ao melhor estilo imperial da corte russa.

Sobre Oksana Bondareva
Em 2002, ela se formou na escola de balé no Teatro Acadêmico de Dnipropetrovsk. No
mesmo ano, ela foi aceita na companhia. Em 2005, ela se formou no Theatre and Art
College com uma licenciatura em Coreografia. Entre 2005-2009 foi solista do Ballet
Nacional Russo S.N. Radchenko (Moscou). Em 2008-2009, ela treinou na Academia de
Coreografia do Estado de Moscou. Em 2009, ela foi aceita para participar do Teatro
Mikhailovsky. No teatro, realizou apresentações como: O Corsário, Lago dos Cisnes, Dom
Quixote e O Quebra-Nozes.

Rio de Janeiro (RJ)
Data: quinta-feira, 26 de setembro, às 21h
Duração: 70min
Classificação: Livre
Teatro VillageMall (Avenida das Américas, 3.900 – loja 160 do Shopping VillageMall – Barra da Tijuca)
www.teatrovillagemall.com.br
Setor

Valor

Meia-Entrada

1º Lote – Balcão Nobre

R$160,00

R$80,00

1º Lote - Camarote

R$160,00

R$80,00

1º Lote - Frisas

R$160,00

R$80,00

1º Lote – Plateia Alta

R$180,00

R$90,00

1º Lote – Plateia Baixa

R$200,00

R$100,00

-40% de desconto para assinante O Globo. Desconto limitado a dois ingressos por sessão para o titular do
cartão. Venda limitada de 200 ingressos por sessão e disponível apenas para compras efetuadas na
bilheteria do Teatro Bradesco Rio;
-40% de desconto, mediante doação de 1kg de alimento não perecível.
-20% de desconto Passaporte de Benefícios VillageMall em até dois ingressos. Limitado a 100 ingressos
por sessão. Vendas apenas na Bilheteria do teatro
*Crianças até 24 meses que fiquem sentadas no colo 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 de Janeiro:
-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, FNEL, 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.
-MENORES DE 21 ANOS mediante apresentação de carteira de identidade ou documento com foto válido.
-PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (apenas aqueles que atuam
no município do Rio de Janeiro) mediante de carteira funcional emitida pela Secretaria Municipal de
Educação do Rio de Janeiro
**** 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.
Capacidade: 1000 lugares
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:
Bilheteria Teatro VillageMall Rio: Av. das Américas, 3.900/Lj 160- Tel: 3431-0100 (diariamente, das 13h
às 21h.)
Sujeito à taxa de serviço:
Site: www.uhuu.com
Atendimento: falecom@uhuu.com
Assessoria de Imprensa Teatro VillageMall
Ana Paula Romeiro - (21) 99601.3908 / 3283.8258 apaula.romeiro@gmail.com
Luiz Claudio de Almeida – (21) 97281-6108 luizclaudioreporter@gmail.com

Apoio de Assessoria de Imprensa:
Mauren Favero –513235.4509/5199857.1770mauren.favero@opuspromocoes.com.br
Letícia Rech - 513235.4509 leticia.rech@opuspromocoes.com.br

