Press Release
LISBON UNDER STARS
5 – 30 de Setembro de 2019, Ruínas do Carmo, Lisboa

O ESPETÁCULO IMERSIVO LISBON UNDER STARS VOLTA PARA MAIS UMA
EDIÇÃO EM SETEMBRO
O sucesso entre os espectadores – nacionais e estrangeiros – durante os dois meses e
meio em que esteve em exibição nas Ruínas da Igreja do Carmo, motivou o regresso do Lisbon
Under Stars no mês de Setembro.
Entre 5 e 30 de Setembro, o espetáculo imersivo terá sessão única de segunda a
quinta-feira, às 21h30, e sessão dupla à sexta -feira e sábado, às 21h30 e 22h45.
LISBON UNDER STARS é uma experiência sensorial de 45 minutos, com o público no
centro dos acontecimentos e com as paredes das ruínas transformadas em telas tridimensionais a
360º, onde se misturam projeções multimédia, bailarinos virtuais e efeitos visuais, ao som de
grandes nomes da música Portuguesa.
Com o público a poder circular livremente pelo espaço, é possível escolher, ver e
descobrir vários ângulos e perspectivas que tornam a experiência única para cada pessoa. Um
conceito diferente num ambiente virtual, onde é permitido, por exemplo, embarcar numa caravela
dos Descobrimentos Portugueses e observar as paisagens exóticas dos destinos alcançados
pelos maiores navegadores do país… ou sentir o terramoto de 1755, do qual a Igreja do Carmo
representa um dos símbolos de resistência mais emblemáticos do acontecimento.
Uma espécie de visita espacial guiada por vários momentos históricos da cidade e do
país, narrados pela inconfundível voz de Catarina Furtado e com participações especiais de
grandes nomes da música, cultura e dança portuguesa e incluindo até notas de Amália
Rodrigues e Salvador Sobral, que são ouvidas durante o espetáculo.
LISBON UNDER STARS conta com a participação especial de Mariza, Paulo Marinho,
Rão Kyao, Teresa Salgueiro, Tocá Rufar, Coro de Câmara Lisboa Cantat e Orquestra de
Câmara da GNR, cujas músicas e performances, fazem parte desta experiência virtual. O mesmo
acontece com os bailarinos da Companhia Clara Andermatt e da Companhia Nacional de
Bailado que, coreografados por Clara Andermatt, vão interagir com as paredes das Ruínas.

Nascida naquele mesmo espaço, há 630 anos, a Igreja do Carmo assume-se como
personagem de imensa beleza, símbolo de resistência e testemunha privilegiada de guerras, paz,
arte, vitórias, derrotas, amor, ódio, mudança... sendo hoje um dos mais poéticos monumentos da
cidade.
Sob as mesmas estrelas, somos agora acolhidos e convidados a conhecer uma história
pujante e repleta de aventuras, através de uma impactante vivência visual e sensorial que
promete, uma vez mais, comover e encantar todos os visitantes.
Este espetáculo é uma criação OCUBO em parceria institucional com o Museu
Arqueológico do Carmo e surgiu em 2018, no âmbito do Ano Europeu do Património Cultural, com
o objectivo de valorizar a história e o património da capital com um conceito inovador e
multidisciplinar.
O espetáculo imersivo tem-se destacado pela sua inovação e continua a somar pontos a
nível nacional e internacional. Recebeu recentemente o prémio Gold A’ Design Award na
categoria Cultural, Heritage and Culture Industry Design Category 2018-2019, após ter ganho o 1º
prémio na categoria de melhor evento cultural no Bea World Best Event Awards, ter sido
nomeado para os Heavent Awards e ter recebido uma Menção Honrosa nos LIT Design Award.

EM RESUMO:
Quando: 5 a 30 de Setembro, de segunda a sábado
Encerrado: Domingos
Sessões: Seg. a Qui. 21h30; Sex. e Sáb. : 21h30 e 22h45
Bilhetes à venda na bilheteira no local, no site oficial www.lisbonunderstars.com , Ticketline e locais
habituais.
Preços*: Inteiro 15€, Reduzido 12€ (Crianças dos 6 aos 10 anos | Estudantes | +65 Anos| Residente no
distrito de Lisboa | Mobilidade Reduzida ), Grupo (10 a 49 pessoas) 12€, Grupo ( a partir de 50
pessoas) 10€ |
Gratuito até aos 5 anos
*Parte da receita reverte a favor de causas sociais através da Associação Corações Com Coroa e da
Fundação Amália.
Idioma: Narrado em Português e Inglês
Espectáculo sob as estrelas. Traga um agasalho
Plateia em pé
Facilidade de acesso a pessoas com Mobilidade Reduzida
Mais informações em www. lisbonunderstars.com
Sobre OCUBO: www.ocubo.com

