Bem-vindo a Madrid
Com direção artística de duas figuras destacadas do flamenco, a bailaora Úrsula
Moreno e o guitarrista Antonio Andrade, o show Emociones: Espectáculo Flamenco
propõe-nos uma viagem por todos os “palos” desta arte, catalogada como Património
Cultural Imaterial pela UNESCO. Flamenco de primeiro nível no primeiro teatro de
flamenco do mundo: o Teatro Flamenco de Madrid (instalado numa das salas do Teatro
Alfil).
O show conta com a participação de um variado elenco de nomes da primeira linha do mundo do
flamenco, nas suas diferentes expressões artísticas: dança, guitarra, percussão e cante. Estilos e
elementos essenciais da arte do flamenco, como o baile com bata de cauda, o flamenco a dois,
solos de cante e de guitarra, o final da festa combinam-se em palco para produzir um espetáculo
mágico.
Com uma longa e destacada trajetória, a bailaora Úrsula Moreno e o guitarrista Antonio
Andrade, responsáveis pela direção artística, têm visitado os melhores palcos do país e do
estrangeiro com as grandes produções da sua Companhia Flamenca Antonio Andrade.
O Teatro Flamenco Madrid é o primeiro teatro de flamenco do mundo, onde os amantes do
género podem desfrutar da essência do mais puro flamenco. Situado no Teatro Alfil, o teatro não
oferece apenas espetáculos de flamenco, estando destinado a converter-se num centro cultural e
num lugar de encontro para os amantes desta arte. Uma sala de teatro versátil, com
aproximadamente 300 m2 distribuídos por dois pisos, com capacidade para 220 espectadores.

Informação de interesse
Quando

Onde

Segunda-feira a domingos

Teatro Alfil

Endereço

Zona

Calle del Pez, 10 28004

Malasaña

Web
http://teatroflamencomadrid.com/

Metro
Noviciado (L2, L3, L10), Santo Domingo (L2),
Tribunal (L1, L10)

Preço
Autocarro
001, 002, 1, 2, 3, 44, 46, 74, 75, 133, 146,

18-27 €

147, 148, N16, N18, N19, N20, N21

Horário
Segunda-feira a quarta-feira: 19:00 h
Quinta-feira, sexta-feira e sábado: 18:00 e
20:00 h

Tipo
Teatro y danza, Flamenco

Domingos: 18:00 h
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