Bem-vindo a Madrid
Dezoito anos depois da sua estreia, este espetáculo inspirado nos temas do legendário
grupo de rock Queen está de volta aos palcos. Uma obra coproduzida pelos membros da
banda, Brian May e Roger Taylor.
O enredo posiciona o espectador num futuro distópico, em que o individualismo é perseguido.
Killer Queen é a responsável por uma sociedade autoritária, em que a música e todas as formas
de criação artística são proibidas.
Face à repressão social e artística, apenas alguns rebeldes se atrevem a desafiar o governo,
enquanto aguardam ansiosos a chegada do Sonhador, Galileo, um líder que tornará possível o
regresso da música, através do rock, e restabelecerá a liberdade.
O espetáculo inclui os grandes êxitos do legendário grupo de rock britânico, como We are the
champions, I want to break free, Somebody to love, I want it all, Another one bites the dust,
Bohemian rhapsody e o icónico We will rock you .
Os Queen são um dos grupos mais famosos da história da música, e foram eleitos em várias
sondagens como o melhor grupo britânico de todos os tempos. Esta produção conta com uma
coreografia e um vestuário cuidados, que evocam os momentos de glória de Freddy Mercury e da
sua banda.
Formados em Londres em 1970, os Queen gravaram 15 álbuns de estúdio, sete discos ao vivo, e
várias compilações, e são um dos grupos mais famosos de sempre, e uma das mais importantes
bandas da história da música do Reino Unido.
Duração aproximada: 150 minutos

Informação de interesse

Onde

Quando
Sexta-feira a domingo. Até 26 de fevereiro

Gran Teatro CaixaBank
Príncipe Pío

Endereço

Zona

Cuesta de San Vicente, 44 28008

Princesa

Web
https://proticketing.com/laestacion/es_ES/entradas/evento/1661
3

Metro
Príncipe Pío (L6, L10, R)

Autocarro

Cercanías (Local train)

3, 25, 33, 39, 41, 46, 62, 75, 138, 148, C1, C2, N18, N19, N20

Madrid-Príncipe Pío
Horário
Sexta-feira 19:00 h

Preço
A partir de 20 €

Sábados e domingos: 17:00
e 20:30 h

Tipo
Teatro y danza, Musical
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