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PORTUGAL NA ROTA DOS DESCOBRIMENTOS
ÓPERA SPECTACULAR
ÓPERA SPECTACULAR - TRIBUTO A QUEEN
TRIBUTO AOS 3 TENORES
DUETOS CROSSOVER
LYRIC QUEENS
FANTASIA LÍRICA (DO FADO À ÓPERA)
BEL CANTO LATINO (TRIBUTO AOS 3 TENORES C/ BAILARINOS)
CASA CLÁSSICA PORTUGUESA
WORLD MUSIC IN ÓPERA
CANTO MITOLÓGICA DOS DEUSES E DOS ANJOS
ÓPERA AU CABARET
JAZZ MEETS ÓPERA
JARDINS DO BEL CANTO
PASION LATINA
GOLDEN MOMENTS (ARETHA FRANKLIN, TINA TURNER, BEE GEES, ETC...)
LATINA
SPRING VOICES COM ÓPERA NAS PRAÇAS
TECHNO ÓPERA
ROYAL FADO
TRIBUTO A FRANK SINATRA
TRIBUTO A ELTON JONH
VIVA MOZART
CARMEN EM CONCERTO
BROADWAY - O ENSAIO
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Direção artística Yolanda Soares

Uma recriação artística envolta de sons,
cores, sensações numa animação feita
com bailarinos, animadores, músicos e
cantores que levam o público numa
viagem pelas descobertas dos grandes
navegadores.
Conduzidos pelo mestre de cerimónias
Vasco da Gama esta produção integra
danças indianas, africanas, brasileiras e o
fado unindo cada ponto de chegada.
É brilhante, dinâmico e cheio de
surpresas.

MAIS INFORMAÇÕES
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Video
http://www.youtube.c
om/watch?
v=xN3VypBIlNY

Orçamento consoante
o local e tipo de
evento. Pode-se
adaptar ao evento num
formato maior ou mais
reduzido.
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Direção artística Yolanda Soares

A GRANDE FESTA DO CANTO LÍRICO E DA ÓPERA EM PORTUGAL

Unânime é a palavra que define a opinião
entusiasta e positiva que esta produção
"Ópera Spectacular" conseguiu obter de
imediato na sua estreia nos Coliseus de
Lisboa e Porto. O entusiasmo perante um
estilo considerado mais elitista ou menos
popular, confirma-se com, "Ópera
Spectacular". Não se trata de uma Ópera,
mas de uma produção onde o canto lírico
parece pertencer aos mais populares e
procurados concertos do género pop rock.
Com 6 cantores líricos de vozes
extraordinárias e um repertório muito
diversificado, entre a Ópera e canções de
vários estilos que incluem Napolitanas,
Zarzuelas, Broadway e canções latinas
diversas, este espectáculo é
absolutamente brilhante.

DIREÇÃO ARTISTICA
YOLANDA SOARES

Soprano - YOLANDA SOARES
Soprano - PATRYCJA GABREL
Mezzo Soprano - INES MADEIRA
Tenor -TIAGO SEPÚLVEDA
Tenor - BRUNO ALMEIDA
Barítono - DIOGO DE OLIVEIRA BANDA

Video do espectáculo
https://www.youtube.com/watch?v=20RTRxy8Gn8

MAIS INFORMAÇÕES
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SINFÓNICA DA PSP Sub Intendente
FERREIRA BRITO
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ÓPERA SPECTACULAR
TRIBUTO A
Ópera Spectacular volta com mais
um magistral espectáculo e vai
continuar fiel ao seu estilo:
inovadora, grandiosa, contagiante e
irreverente.
Este ano acrescenta uma grande
novidade. Um tributo aos Queen em
lírico pela primeira vez em Portugal.
Ópera Spectacular vai revolucionar a
música dos Queen transformando os
mais espectaculares sucessos de
uma das maiores e mais
emblemáticas bandas de sempre,
num universo musical semelhante a
um concerto de Ópera.
As vozes líricas deste projeto vão ao
encontro do Rock e dos grandes
solos das guitarras elétricas.
A Night at the Opera , um dos álbuns mais conhecidos dos Queen, traçou
uma nova caminhada de abordagem musical da Banda , muito desejada por
Freddy Mercury, dada a sua paixão pela música clássica e pela Ópera.
Ópera Spectacular vai recriar esse desejo e apresentar uma noite de Ópera
em Rock, com o maior atrevimento e arrojo que as grandes obras dos Queen
permitem. Não será apenas uma "La Traviata", uma "Carmina Burana",
Norma, Madame Butterfly ou Tosca. Será tudo isso, e estará igualmente
implícito na música dos Queen.
Um grande concerto que terá como vozes principais :
Sopranos Yolanda Soares e Patrycja Gabrel, Mezzo Soprano Inês Madeira,
Tenor Bruno Almeida, Barítono Diogo Oliveira, e o vencedor de Rising Star
Bruno Correia acompanhados pela Banda Sinfónica da PSP, o Coro infantil
Vozes do Atlântico dirigido por Angela Morais, e outros convidados.
Imperdível.

MAIS INFORMAÇÕES

Direção Artística: Yolanda Soares
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TRIBUTO
3 TENORES
TIAGO SEPULVEDA | BRUNO ALMEIDA | DIOGO OLIVEIRA

Uma produção

Tributo 3 tenores
TIAGO SEPULVEDA | BRUNO ALMEIDA | DIOGO OLIVEIRA

Inspirado nos 3 Tenores
Direção artistica:

Yolanda Soares

Inspirado no repertório do projeto conhecido dos três
tenores (Pavarotti, Carreras e Plácido) a convite do mestre
Pavarotti, que elevou o canto lírico a um patamar nunca
antes visto, este espectáculo é constituído por três cantores
líricos ( dois tenores e um barítono ) e inclui algumas das

VIDEO

https://www.youtube.c
om/watch?v=fkD92ukOWI

MAIS INFORMAÇÕES

versões originais desses espectáculos dos 3 Tenores com
medleys inesquecíveis de canções latinas e clássicos do
mundo inteiro que se tornaram ainda mais emblemáticos e
célebres nas suas vozes líricas.
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YOLANDA SOARES

E

BRUNO CORREIA

DUETOS CROSSOVER
COMENTÁRIOS DO PÚBLICO

"...cenário brutal..." , "...vozes do
outro mundo..." "... Excedeu as nossas
expectativas..." , "...poderoso..." ,
"...intenso..."

"...Vozes do outro mundo..."
A "Ópera" e a música Pop/Rock juntam-se neste espectáculo para uma
apresentação arrebatadora e única no país. Duas das melhores vozes nacionais
, dois dos artistas mais carismáticos em Portugal, unem-se para criar momentos
arrebatadores junto do público com alguns dos temas mais conhecidos do
mundo ,que se tornaram célebres nas vozes de : Andrea Bocelli, Sarah
Brightman, Pavarotti, Lara Fabian, Placido Domingo, Dulce Pontes, Amália,
Montserrat Caballé, Freddy Mercury,Robbie Williams, Evanescence etc.
Fantasma da Ópera, Evita, Cats, Turandot, The Greatest Showman e muito mais.
A conhecida cantora lírica/crossover Yolanda Soares e o Vencedor de Rising Star
e do prémio internacional IPAMA AZORES AIRLINES, Bruno Correia, apresentam
um espectáculo magistral, com interpretações extraordinárias e inovadoras
com projeções em Vídeo Mapping em molduras de beleza única.
VIDEOS DUETOS CROSSOVER

https://www.youtube.com/watch?v=3d2In724tlE
https://youtu.be/b6Z3xg3EApM
https://youtu.be/tDia1ZvlkoA
PARECER IMPRENSA REDES SOCIAIS

https://festivaiscancao.wordpress.com/2020/1
0/13/duetos-crossover-com-yolanda-soares-ebruno-correia-no-sabado-passado-noauditorio-do-casino-estoril/
Direção artística: Yolanda Soares
MAIS INFORMAÇÕES
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Direção artística Yolanda Soares

LYRIC QUEENS
Tributo às grandes Divas do Bel Canto

INÊS MADEIRA | BÁRBARA BARRADAS | CÁTIA MORESO | PATRYCJA GABREL

As Lyric Queens apresentam
um repertório das grandes
Divas femininas do canto lírico
num tributo a Maria Callas,
Montserrat Caballé, entre
outras, tocando também
outros géneros musicais além
da Ópera.

Algumas das mais belas e
magistrais árias de Ópera e
duetos onde a mulher é
Rainha.

VIDEO
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=eWljvZDI9fI&t=101s
Send me an angel : https://www.youtube.com/watch?v=QKBcGYf1EOw
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FADO, ÓPERA E CANÇÕES DE SONHO NUMA

Direção artística Yolanda Soares
Fantasia Lírica podia ser um concerto normal
de canto lírico se não estivesse desconcertado
na abordagem da sua apresentação e
desenvolvimento de uma espécie de "novela"
romântica entre dois cantores. Aqui neste
espectáculo criou-se uma fantasia (com uma
história de sedução, trama e romantismo entre
os dois cantores) em torno de árias de ópera,
valsas e canções emblemáticas de diversos
estilos incluindo até o Fado. Como se o público
fosse assistir a uma ópera com um enredo
novo, baseado em diversos temas
emblemáticos de óperas conhecidas, e outros
temas impactantes e bastante conhecidos do
público. Neste enredo, as árias e canções,
pertencem a esta nossa história de fantasia e
não a histórias diferentes (sendo que muitas
são de óperas diferentes como: La Traviata , La
Bohème, Carmen,Romeu e Julieta etc...). Aqui,
as várias "tramas" juntam-se numa só. Fantasia
Lírica só tem uma pretensão: espalhar magia
musical num namoro constante entre si e com
o público.

Video
https://www.youtube.
com/watch?v=26U2ZPgzHM
Alguns momentos do
espectáculo:
https://www.youtube.
com/watch?
v=JZekiYalJGw

MAIS INFORMAÇÕES
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Yolanda Soares

DIREÇÃO ARTÍSTICA

BELCANTO
LATINO
TRIBUTO AOS 3 TENORES

Inspirado no repertório do projecto

Os cantores têm vozes

conhecido dos 3 tenores" ( Pavarotti,

extraordinárias, belas e são

Carreras e Plácido) este espectáculo é

muito comunicativos criando

constituído por 3 cantores ( 2 tenores e 1

um grande envolvimento com o

barítono) e 6 bailarinos.

público, além de que serão
acompanhados de momentos

Os cantores interpretam a vozes um

coreográficos com pares de

repertório maioritariamente latino

bailarinos de primeira dentro

dentro do estilo boleros, tangos, rumbas,

das danças latinas .

cha cha cha, samba e alguns temas da

Este espectáculo irá fazê-lo (re)

canção Napolitana.

lembrar grandes temas como "La

Cantam em Francês,

vie en rose", "Caminito", "Bahia/

Espanhol, Inglês,

Copacabana", "Jurame",

Italiano, Russo,

"Guantanamera", "Vera Cruz",

Brasileiro (Português) .

etc... com uma poderosa forma
de interpretação vocal.
Um espectáculo interactivo em
que tanto os bailarinos como
cantores criam também
momentos empolgantes e
divertidos junto do público.

MAIS INFORMAÇÕES
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DIREÇÃO ARTISTICA

YOLANDA SOARES

UM TRIBUTO AOS COMPOSITORES E AUTORES DA MÚSICA
PORTUGUESA FEITO PELO OLHAR DA MÚSICA CLÁSSICA

Um projecto extraordinário que inclui arranjos
belíssimos e únicos que unem pequenos
trechos de música de grandes compositores
como Vivaldi, Mozart etc.. com a nossa canção
e os nossos compositores. Imaginemos grandes
temas do nosso cancioneiro popular e
tradicional transportados para um ambiente
de época ou o ambiente de época
transportado para os nossos dias. Simone de
Oliveira, Vitorino, Zeca Afonso, Trovante, e até
o Fado interpretados por 6 vozes
acompanhadas de um ensemble com cerca de
oito elementos (piano, secção de sopros e
percussão). O público é envolvido por seis
personagens vestidos de Belle Époque que
"entram" na Leitaria Garret (de Vitorino) e
relatam cantando o que por lá se passa. Uma
história musical portuguesa mais actual
cantada com o brilhantismo do séc XVIII e
romantismo do séc. XIX.
MAIS INFORMAÇÕES
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DIREÇÃO ARTISTICA

YOLANDA SOARES

WORLD MUSIC IN ÓPERA
ZARZUELAS, CANÇÕES BRASILEIRAS, FRANCESAS, ESPANHOLAS , ITALIANAS

O canto lírico fora de portas do romantismo habitual da Ópera, celebrando
todo o seu virtuosismo em estilos distintos que contagiam pelo ritmo, cariz
tradicional alegria e beleza melódica.
Nos instrumentos, o piano é acompanhado por percussão, acordeão, guitarra...
instrumentos pouco habituais no estilo erudito dando ao repertório uma
dinâmica contemporânea e ritmada e da dita World Music.
Quatro cantores líricos cantam canções de compositores e intérpretes mais
contemporâneos do registo tradicional e popular do mundo.
Desde Jobim a Brel e Piaf, até à canção de Coímbra, canção mexicana e
Italiana. A música do mundo em Ópera.

MAIS INFORMAÇÕES
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Alguns dos temas mais emblemáticos e belos do canto religioso e da
música sacra, assim como temas ligados à mitologia, transportam-nos para
um universo único da espiritualidade, mas também de sonho, fantasia e
contemplação. Avé Maria, Panis Angelicus, Alleluia , Serenade, Ludate
Dominum, e outros tantos temas do repertório litúrgico e até da Ópera são
dos temas mais conhecidos e apreciados do canto lírico.
Neste espectáculo recriamos um cenário idílico num espectáculo com
emsemble musical e 6 cantores que nos transportam aos céus com temas
intemporais ligados à espiritualidade e mitologia.

MAIS INFORMAÇÕES
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Yolanda Soares

DIREÇÃO ARTÍSTICA

ÓPERA AU CABARET
O SALÃO DE LA BELLE ÉPOQUE ( OPERETA, VALSAS,MÉLODIE )

Belle

Époque

foi

caracterizada

pela

música

de

salão,

não

tendo

sido

considerada uma música séria, mas sim peças curtas acessíveis ao público em
geral. Além de obras para piano solo, ou violino e piano, a Belle Époque ficou
famosa pelo seu grande repertório de músicas (mélodies, romanze, etc.). Os
italianos foram os maiores propulsores deste tipo de canção.
as

valsas

também

floresceram.

As

operetas

estavam

no

Nesse período,
auge

de

sua

popularidade, com compositores como Johann Strauss III, Emmerich Kálmán e
Franz Lehár. Muitos compositores da Belle Époque ainda são populares hoje:
Igor Stravinsky, Erik Satie, Claude Debussy, Lili Boulanger, Jules Massenet,
César Franck, Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré e seu pupilo, Maurice Ravel.
Iremos recriar toda a ambiência de um salão onde os músicos e 5 cantores,
trajados à época, em ambiente quase boémio e de tertúlia, interpretam um
repertório diversificado: Can can, Valsas, Polkas, Offenbach, Lehar, Tosti, Satie.
Árias de ópera de Fledermaus etc.. acompanhados a piano, violino e acordeão.

MAIS INFORMAÇÕES
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Yolanda Soares

DIREÇÃO ARTÍSTICA

Um encontro entre músicos de expressão jazzística e cantores de
ópera. Algumas das obras mais notáveis de Gershwin, Cole Porter,
Bernstein tornaram-se célebres nas vozes de grandes cantores de
Ópera, e muitas dessas obras, como Porgy and Bess inspiraram o
mundo do Jazz com grandes temas como Summertime, que todos
conhecem.
Neste espectáculo, os 4 cantores de Ópera unem-se aos músicos de
Jazz e, numa troca estilística brindam-nos com um repertório
envolvente e cativante de grandes temas de jazz em tom lírico.

MAIS INFORMAÇÕES
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Yolanda Soares

DIREÇÃO ARTÍSTICA

JARDINS DO BEL
CANTO

As cores musicais e vocais, os trajes, as tendências ...numa viagem pela
história do Bel Canto , desde o séc XVIII , passando pelo romantismo , até
aos dias de hoje . A recriação de um jardim encantado que recebe 8
personagens de cada época . O mestre de cerimónias conta pequenas
histórias de cada obra que é interpretada, e transporta o público para o
espírito e envolvência das árias e canções . Serão interpretadas árias de
Ópera e canções de compositores como: Mozart, Bach , Handel até aos mais
românticos Pucinni ou Verdi . Assim como serão abordadas as novas
tendências musicais e vocais contemporâneas incluindo a Techno Ópera
num arrojo divertido e cativante. Um jardim colorido de flores e texturas
vocais, e musicais.

6 cantores
1 pianista
1 Mestre de cerimónias ( contador de histórias)
Necessário local para camarins

MAIS INFORMAÇÕES
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PASIÓN LATINA
DIREÇÃO ARTÍSTICA

Yolanda Soares

MELODIAS DE ROMANCE, AMOR E PAIXÃO

As canções de amor da Península Ibérica e da América Latina têm sido
uma constante fonte de inspiração para grandes cantores líricos mundiais.
Inúmeros artistas como Plácido Domingo, Roberto Alagna, Juan Diego
Flórez , incluindo os nossos Luíz Piçarra e Carlos Guilherme, deram a sua
voz aos intemporais tangos de Gardel, à Coimbra dos nossos amores,
passando pelo ritmado Son Cubano Boleros de sempre.
O repertório romântico latino constitui um riquíssimo património musical
ouvido e cantado por todo o mundo. A beleza das melodias e a
autenticidade das palavras têm encantado públicos ao longo de décadas,
fazendo parte da história dos amores e desamores de milhões de pessoas.
A voz do tenor Bruno Almeida, convida o público a entrar nesta original
viagem lírica por algumas das mais belas canções de amor da Península
Ibérica e da América Latina. Em conjunto com um ensemble de músicos
extraordinários

e

conhecedores

deste

repertório.

Serão

revividos

momentos áureos da mais arrebatada "pasión" latina.
Ensemble :

Guitarra ,

percussão , piano

baixo,

guitarra portuguesa,

trompete, acordeão/bandónion

VÍDEO : https://www.youtube.com/watch?v=HbOZzJKAwWo

MAIS INFORMAÇÕES
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Direção artística Yolanda Soares

INSPIRADO NOS GLOBOS DE OURO AMERICANOS

Inspirado na temática dos Globos de Ouro Americanos e
de grandes temas musicais que ficaram na história,
“Momentos de ouro” é um espetáculo interativo com dois
dos melhores e mais carismáticos cantores em Portugal,
que juntamente com bailarinos topo dos programas de
televisão como: Dança com as estrelas etc... recriam temas
emblemáticos de sempre e que fizeram parte de bandas
sonoras de cinema

VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=yt7r3YWvgE&feature=youtu.be

MAIS INFORMAÇÕES
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Yolanda Soares

DIREÇÃO ARTÍSTICA

LATINA
CLÁSSICA

Concerto inspirado nas várias personagens
míticas ou emblemáticas que definem a
mulher de carácter livre, boémio, rebelde,
autêntico.
Carmen e Severa são exemplos de mulheres
que definem um carácter e género musical, e
que fazem parte do repertório abordado
neste concerto pela voz versátil da
cantora/soprano Yolanda Soares.
Partindo desta ideia, Latina abrange dois
géneros. Clássico e Ligeiro.
Viaja por um repertório de grandes êxitos
mediterrânicos e sul americanos numa
abordagem sensual de sons e ritmos
dinâmicos e quentes, com o arrojo e
irreverência na interpretação vocal e musical.
Fado, Flamenco, Bossa nova, Tarantelas,
Boleros. Com vários tributos a grandes
intérpretes: Amália, Piaf, Brel, Mercedes Sosa,
Kate Bush, Maria Callas, Elis Regina e
compositores como Chico Buarque, Jobim ,
Alain Oulman, Zeca Afonso etc.
Yolanda Soares é a LATINA!
Video https://www.youtube.com/watch?
v=MWoLzEntkUk
MAIS INFORMAÇÕES
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Direção artística Yolanda Soares

FESTA LÍRICA NA PRAÇA

Quando a Ópera chega às Praças, transforma, renova e
surpreende.
Ópera nas Praças é levar o canto lírico à população da forma
mais descontraída mas intensa, carismática, atractiva e bela com
uma produção excelente e fácil de concretizar.
É transformar a Praça numa festa lírica brilhante e popular onde
o público participa também e fica envolvido pelas mais
espectaculares árias de Ópera, Canções Napolitanas, Broadway,
Canções de filmes, Zarzuelas etc...
Um espectáculo memorável com seis conceituados cantores
líricos que arrasam com vozes magníficas.

VIDEO
http://www.youtube.co
m/watch?
v=e04mUBam_ZE

MAIS INFORMAÇÕES
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DIREÇAO ARTISTICA YOLANDA SOARES

TECHNO
ÓPERA
A UNIÃO DO CLÁSSICO COM AS
NOVAS TENDÊNCIAS

Um inovador conceito que une ritmos
electrónicos a grandes árias de ópera,
desconstruindo-as, permitindo assim um
novo olhar mais moderno, mais trendy. O
canto lírico é transportado para o futuro
da tecnologia libertando-o da erudição
habitual.
Com interpretação de 3 cantores líricos e
bailarinos.
Algumas das árias/temas abordadas/os:
ária da Raínha da Noite, Habanera da
Carmen, Nessun Dorma de Turandot, etc.
Uma união entre o clássico e o moderno.
Também pode ser adicionado a esta
produção, um coro , de cerca de 20
elementos, com interpretação do famoso
tema para coro "O Fortuna" de Carmina
Burana envolto de ritmos electrónicos.

MAIS INFORMAÇÕES
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Direção artística Yolanda Soares

INSPIRADO EM "ÓPERAS DE AMÁLIA"
COM CLAIRE JONES ( HARPISTA DA REALEZA BRITÂNICA )

O espectáculo que une o fado
Amaliano ao romantismo da
ópera com influências de tango,
flamenco e médio oriente, num
autêntico musical com
bailarinos, cantores e músicos e
uma abordagem arrojada e
menos convencional feita pela
voz única de Yolanda Soares.

http://www.yolandasoares.com/

VIDEO
http://www.youtube.com/watch?
v=VWpB7LUkY0I&feature=youtu.be

MAIS INFORMAÇÕES
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DIREÇAO ARTISTICA YOLANDA SOARES

Frank Sinatra, Sammy Davis Jr , Tom Jobim e muitos outros …
Mais de que um concerto, este tributo é uma autentica e grandiosa
homenagem numa viagem pela carreira de “Blue eyes”.
A música e vida de uma das mais conceituadas vozes masculinas do
mundo, cantada e contada por um elenco de luxo. IMPERDÍVEL
Elenco:
Frank Sinatra – Rui Drumond
4 Convidados ( Sammy Davis Jr, Dean Martin , Tom Jobim, Nancy Sinatra )
Quarto de cordas, Quinteto de metais, Baixo/ Contrabaixo, Bateria, Teclas /
Guitarra, 1 Pianista / Acústico

MAIS INFORMAÇÕES
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DIREÇAO ARTISTICA YOLANDA SOARES

THE ELTON JOHN TRIBUTE

Your Song – The Elton John Tribute: o melhor e mais realista
tributo de sempre ao inesquecível artista, Sir Elton John. Pelas
mãos e voz do vencedor do concurso televisivo da SIC "Chuva
de Estrelas", Rui Faria, que lhe granjeou o já reconhecido título
de "Elton John Português", o mentor deste tributo eleva a
VIDEO
https://www.youtube
.com/watch?
v=aigyl5bRJWw&feat
ure=youtu.be

fasquia ao levar ao palco um fabuloso tributo a esse
reconhecido artista britânico, com 8 músicos de excelência em
palco, onde demonstram, durante cerca de 2 horas, todo o
repertório do Sir Elton John das mais variadas décadas, estilos
e discografias. Não podendo faltar a fiel caracterização que lhe
é tão singular e identificativa, pormenores como o stage plot,
rider técnico e até detalhes figurativos são levados e elevados
ao mais ínfimo rigor, para que tudo encaixe na perfeição. Tudo
extraordinariamente complementado com toda a sua stage
performance ao nível vocal e do piano. Feche os olhos e veja
que a única diferença... é que não há diferença!!! Terá de ver (e
ouvir) para crer!
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UM DOS MAIORES COMPOSITORES DE SEMPRE
O grupo "Ópera Viva" homenageia Mozart
de uma forma divertida. Com
interactividade e excelência musical e
artística, este grupo presenteia o público
com algumas das árias mais
emblemáticas do compositor,
acompanhados de um quarteto de
cordas e piano. O próprio "Mozart"
também estará presente numa
encenação divertida em que parece
compor os temas que irão ser cantados,
ao mesmo tempo que vai encenando os
próprios cantores. Será como que o
Mestre-de-Cerimónias do espectáculo.
Uma noite à Sec. XVIII com Bodas de
Fígaro, Cosi Fan Tutte, O Rapto do
Serralho, Don Giovanni, Flauta Mágica,
com personagens vestidos a rigor.

VIDEO

DIREÇÃO ARTISTICA
Yolanda Soares

https://www.facebook.com/yolan
da.soaresbox/videos/vb.10000122
3135476/2540978499286230/?
type=3
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DIREÇÃO ARTÍSTICA

YOLANDA SOARES

UMA DAS ÓPERAS MAIS POPULARES E CONTAGIANTES DE SEMPRE

Carmen tem todos os predicados
para agradar a qualquer tipo de
público . Com temas, para coro e
solistas de grande impacto.
Apostamos, com esta proposta, em
apresentar ao público uma versão
encenada e até interactiva com
guarda roupa e coreografias
integrando os instrumentais e árias
para coro e solistas desta obra.
Um concerto da ópera da Carmen
vivo e dinâmico com cor luz,
coreografias e grandes vozes.

Uma produção Bythemusic
Direção artistica: Yolanda Soares
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Yolanda Soares

DIREÇÃO ARTÍSTICA

O ENSAIO
Fantasma da Ópera, Música no coração,
Les Miserables, Cats, Porgy and Bess, My
Fair Lady etc.. Os musicais são
considerados como as Óperas dos
tempos modernos, alguns deles
baseados exactamente nas mesmas
obras como Romeu e Julieta, ou mesmo
o musical Miss Saigão, inspirado na
história de Madame Butterfly. As vozes
líricas foram como que "emprestadas" a
este género musical dada a exigência
vocal necessária para interpretar um
repertório brilhante e de características
bastante clássicas.

São "Óperas" mais actuais que
transportam magia e
encantamento e que passaram
também ao grande ecrã. O caso de
Fantasma da Ópera. O público vai
assistir a uma peça teatral e
musical insólita onde todos estes
musicais estarão presentes nas
vozes de 6 cantores /personagens
que se encontram num ENSAIO. O
enredo desenrola-se num misto de
realidade e ficção com humor à
mistura.
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Feita de sonhos
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