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Flash Dance
Información: 01 març 2019 al 22 abril 2019 | Teatre Tívoli
Ciclos Formativos:

Flashdance El Musical, explica la inspiradora història d’Alex Owens, una noia de 18
anys, soldadora de dia i ballarina de nit, que somia amb anar a la
prestigiosa Shipley Dansi Academy i convertir-se en una ballarina professional. Quan un
romanç complica les seves ambicions, ho aprofita per impulsar el seu somni, però no
sense abans superar obstacles i conflictes que posaran a prova la seva determinació i que
faran trontollar les parets del seu món.
El musical, basat en la pel·lícula de Paramount Pictures (Guió de Tom Hedley i
Joe Eszterhas, Història de Tom Hedley) és un al·legat a la superació personal, al poder
d’aferrar-se als somnis per sobre de tot, a la fe sense límits, gairebé capaç de ser eclipsada
per una forta història d’amor impossible entre dues persones, amb vides molt diferents, de
diferent classe social i arrels radicalment oposades, que posarà a prova els seus
sentiments més profunds.
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Precios y Descuentos
Preus

Individuals

Descomptes de grups
de 31 a 50 de 15 a 30
pax
pax

-10 persones

+51 pax

Platea Fila 1 a 20 (de dimecres
a divendres tarda)

52€

-30%

-25%

-20%

Platea Fila 21 a 28 (de
dimecres a divendres tarda)

47€

-30%

-25%

-20%

Platea Fila 1 a 20 (de divendres
nit a diumenge)

58€

-30%

-25%

-20%

Platea Fila 21 a 28 (de
divendres nit a diumenge)

53€

-30%

-25%

-20%

Reservar grup
* 1 invitación cada 20 entrades de
pagament 2€ de despeses de
distribució per entrada PER ALTRES
ZONES I PREUS, CONSULTEU AMB
TOP GRUPS
Reservar grup

Dl

Dt

Dc

20:30h

Durada
Durada

Dj

HORARIS

20:30h

Dv

Ds

Dg

18:00h

18:00h

18:30h

21:30h

21:30h

Tots els públics
Tots els públics
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