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El Rey León
Información: 01 setembre 2016 al 30 juny 2019 | Teatro Lope de Vega
Ciclos Formativos:

Aquest espectacle que celebra la seva 7ª temporada d’èxit ininterromput a Madrid, ha
batut tots els rècords des de la seva estrena al 2011. Més de 2.500.000 espectadors i més de
1900 representacions amb plens diaris, ho han convertit en el musical que més temps ha
estat en cartell a Madrid de tota la història.
Produït per Stage Entertainment, El Rey León és la major producció musical mai
representada a Espanya on es va presentar per primera i única vegada en castellà,
confirmant l’excel·lent moment que viu el gènere musical al nostre país.
Des que Disney ho va estrenar al novembre de 1997, aquest musical que s’ha representat
ja en més de 20 països, ha complert el seu dinovè any consecutiu d’èxit a Broadway, i és
l’espectacle que major recaptació ha aconseguit de la història per davant de qualsevol
pel·lícula, de qualsevol esdeveniment d’entreteniment i de qualsevol altre espectacle de
Broadway.
Veure El Rey León és viure una experiència única.
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Espectacularitat. Un musical que et deixarà sense paraules gràcies a la sorprenent posada
en escena d’una de la històries més commovedores de tots els temps.
Bellesa. Tota una lliçó de vida que s’ha convertit en una fita dins del món de l’espectacle,
en fusionar les més sofisticades disciplines de les arts escèniques africanes, asiàtiques i
occidentals, amb una banda sonora tan excepcional com inoblidable.
Emoció. Més de 80 milions espectadors a tot el món ja s’han endinsat en aquest univers
de valors, creativitat, ritme i color que t’atrapa de principi a fi.

Precios y Descuentos
Preus

Individuals

Descomptes de grups

-10
persones

Grups + 51 pax

Grups de 15 a 49 pax

Platea i Club
Preferent (de
dimarts a dijous)

84,24€

72€

76€

Platea A i B, Club
A i B (de dimarts
a dijous)

71€

64€

67€

Platea i Club
Preferent
(divendres 18h)

88€

81€

86€

Platea A i B, Club
A i B (divendres
18h)

78€

70€

75€
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Preus

Individuals

Descomptes de grups

-10
persones

Grups + 51 pax

Grups de 15 a 49 pax

Reservar grup
* Zonas: Butaca Oro, Butaca Plata, Platea VR,
Palcos VR y Fila 15 del 2º anfi NO tienen precio
especial de grupo - los grupos se hacen al PVP
vigente en ese momento * Las funciones
comprendidas entre el 8 de enero y el 3 de
febrero NO tienen precio específico de grupos, se
cotizarán al precio (PVP) vigente en cada
momento * ggs (8%) incluídos en el precio de
Grupos * Precios sujetos a modificación: Los
precios BASE aquí indicados son los precios de
partida, pudiendo verse incrementados. " * Las
funciones de viernes noche, sábado y domingo
no tienen precios especiales de grupos. Éstos se
tramitan al PVP vigente en cada momento. " Los
precios indicados en este archivo (para funciones
que no tienen precio específico de grupo) son
precios de referencia, es necesario consultar en
el momento de cada reserva el precio para esa
función y zona específicamente.
Reservar grup

Dl

Dt

20:30h

Durada
2h 45 min.
Durada
2h 45 min.

Dc

20:30h

HORARIS
Dj

20:30h

Dv

Ds

Dg

18:00h

18:00h

18:00h

22:00h

22:00h

Tots els públics

Tots els públics
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