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Candlelight Open Air chega ao Algarve a tempo
do verão
O conceito intimista da Fever à luz das velas, que já conquistou milhares de
portugueses, regressa este verão ao Algarve, com dois concertos ao ar livre

Bandas Sonoras de animação ou um tributo aos Queen são os temas dos
dois concertos agendados para junho

Lisboa, 16 de maio de 2022 - O Candlelight, concerto intimista à luz das velas original da

Fever, anuncia novas datas para o Candlelight Open Air Algarve, um programa ideal para

quem rumar ao sul do país para aproveitar o fim-de-semana prolongado que se avizinha.  
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ABOUT FEVER

Fever is the leading global live-entertainment discovery platform, helping millions of people every month to
discover the best experiences in their cities, with a mission to democratize access to culture and entertainment
in real life. Through its platform, Fever inspires its community to enjoy unique local experiences and events, from
immersive art exhibitions, interactive theatrical experiences, festivals, classical music concerts to molecular

Os concertos Candlelight Open Air proporcionam uma atmosfera mágica, ao ar livre, com a

interpretação de um Quarteto de Cordas, que irão iluminar o mágico rooftop do Centro de

Congressos do Algarve, em Vilamoura.

10 de junho é a data do primeiro concerto ao ar livre com um Tributo aos Queen à Luz das

Velas. Êxitos como ‘Bohemian Rhapsody’ ou ‘Love Of My Life fazem parte do programa que

será interpretado por um Quarteto de Cordas. O início do concerto está marcado para as 21h30,

e os bilhetes podem ser adquiridos no site ou app da Fever a partir de 15,00€ por pessoa, valor

que varia de acordo com o tipo de bilhete selecionado.   

O terraço do Centro de Congressos do Algarve volta a receber no dia seguinte, 11 de junho, um

Candlelight Open Air, desta vez dedicado às Bandas Sonoras de Animação, que serão

novamente interpretadas por um Quarteto de Cordas, à luz das velas.O concerto tem a duração

de uma hora, com início marcado para as 21h30. Os bilhetes podem ser adquiridos no site ou

app da Fever a partir de 15,00€ por pessoa, valor que varia de acordo com o tipo de bilhete

selecionado.   

Os Candlelight são concertos instrumentais de música clássica, apresentando peças icónicas a

um preço acessível, ao mesmo tempo que abrem à comunidade espaços únicos do património

cultural de cada cidade, uma vez que não são realizados em salas de espetáculos comuns. Este

conceito original da Fever conseguiu levar a música clássica a um público totalmente novo, com

70% dos participantes com menos de 40 anos em mais de 40 cidades em todo o mundo. 

Candlelight Open Air: Tributo aos Queen à luz das velas - Algarve | Fever

Candlelight: Bandas sonoras à luz das velas - Algarve | Fever
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cocktail pop-ups while empowering creators with data and technology to create and expand experiences across
the world.
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