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Messi 10 – Cirque du Soleil
Información: 10 octubre 2019 al 10 novembre 2019 | Parc del Fòrum Plataforma Marina
Ciclos Formativos:

El proper el 10 d’octubre de 2019 arriba a Barcelona el sorprenent xou de Cirque du Soleil
inspirat en Leo Messi.
L’espectacle Messi10 by Cirque du Soleil celebrarà el llegat de Leo Messi destacant la
riquesa dels valors universals de l’esport a través de la figura d’un dels millors futbolistes
de la història. Una experiència única i inspiradora per als fans del futbol. El xou desplega, a
través de l’acrobàcia, els valors de l’atletisme i la devoció i l’esperit de superació que
comparteixen el món del futbol amb el del circ.

Messi10 by Cirque du Soleil explora com el sacrifici, el treball dur i la determinació fan que
qualsevol somni sigui possible. Amb un escenari reinventat per complet, l’espectacle uneix
l’ambient elèctric dels estadis amb la intimitat del teatre perquè els fans interactuin amb
els artistes i estiguin prop de l’acció. Un muntatge amb una carpa a mesura del xou que
assegura la millor visibilitat des de qualsevol punt del recinte.
Messi10 by Cirque du Soleil explora tots els elements de l’èxit de Messi amb un elenc de 46
artistes que guiaran al públic i els fans en un intens recorregut de 90 minuts d’adrenalina

TOP GRUPS TEATRE | Av. Paral·lel 67, 08004 Barcelona | Tel. 93 441 39 79

Messi 10 – Cirque du Soleil | 2

que combina una activitat física sense igual amb una banda sonora commovedora.

TAULA COMPLETA DE PREUS DE GRUPS
Descarregar la graella de preus de grups AQUÍ

Precios y Descuentos
Preus

Individuals

Descomptes de grups

-15 persones De 15 a 39 persones**

+ 40 persones**

De dimarts a
dijous

a partir de 39€

a partir de 33,15€

a partir de 31,20€

Divendres

a partir de 39€

a partir de 35,10€

a partir de 33,15€

Dissabte 21:00h i
Diumenge

a partir de 39€

a partir de 37'05€

a partir de 35,10€

Reservar grup
Els menors de 12 anys tenen un preu especial *
Preus subjectes a canvis **Preus vàlids per
reserves pagades abans del 30 de maig
Reservar grup

Dl

Dt

21:00h

Dc

21:00h

HORARIS
Dj

21:00h

Dv

21:00h

Ds

Dg

17:30h

18:00h

21:00h
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Durada
90 min.
Durada
90 min.

Tots els públics

Tots els públics
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