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Candlelight Open Air regressa a Lisboa este
Verão
O conceito intimista da Fever à luz das velas, que já conquistou milhares de
portugueses, regressa este verão à cidade de Lisboa, com vários concertos
ao ar livre

Clássicos do Rock, Bandas Sonoras ou um tributo a Queen são alguns dos
temas dos concertos agendados para os próximos meses

Lisboa, 25 de maio de 2022 - O Candlelight, concerto intimista à luz das velas original da

Fever, anuncia novas datas para o Candlelight Open Air, a partir de 13 de julho, em vários locais

da cidade de Lisboa. 
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Os concertos Candlelight Open Air proporcionam uma atmosfera mágica, ao ar livre, com a

interpretação de um Quarteto de Cordas, que irão iluminar alguns dos mais emblemáticos

locais em pleno coração da cidade.

13 de julho é a data do primeiro concerto ao ar livre, que decorrerá no espaço Monsantos Open

Air, com um concerto Candlelight que reúne Clássicos do Rock à luz das velas. Hits como

‘Thunderstruck’, de AC/DC, ou ‘Come as you are’, de Nirvana, 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 25,00€ por pessoa, valor

que varia consoante o tipo de bilhete selecionado.   

O Mosteiro de São Vicente de Fora será também palco de um concerto Candlelight Open Air, no

dia 23 de julho, com um tributo àquela que é considerada uma das maiores bandas de rock do

planeta, Queen. ‘Radio Gaga’, ‘Love Of My Life’ e ‘I Want To Break Free’ são algumas das

icónicas músicas da banda de Freddy Mercury que serão interpretadas por um Quarteto de

Cordas. O concerto tem a duração de uma hora, com hora de arranque marcada para as 21h30.

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

que varia consoante o tipo de bilhete selecionado.   

Já no mês de agosto, o espaço Monsantos Open Air volta a ser palco de mais um concerto

Candlelight ao ar livre, também dedicado a Queen. Com um ambiente intimista e à luz das

velas, no dia 17 de agosto, a partir das 21h30, os participantes poderão assistir à interpretação

de clássicos de Queen, como ‘We Will Rock You’ e ‘Bohemian Rhapsody’. Os bilhetes podem ser

adquiridos no site ou app da Fever a partir de 25,00€ por pessoa, valor que varia consoante o

tipo de bilhete selecionado.  

No dia 20 de agosto, a partir das 21h30, o Mosteiro de São Vicente de Fora encerra este

primeiro ciclo de concertos Candlelight Open Air em Lisboa, com um concerto dedicado à

interpretação, por parte de um Quarteto de Cordas, de Bandas Sonoras de alguns filmes como

Piratas da Caraíbas ou Guerra das Estrelas, incluindo obras de John Williams ou Hans Zimmer.

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

que varia consoante o tipo de bilhete selecionado.  

Os famosos concertos totalmente dedicados à música clássica à luz das velas, trazem agora uma

nova proposta cultural para que os amantes de música possam desfrutar das noites quentes de

verão.



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
cocktail pop-ups while empowering creators with data and technology to create and expand experiences across
the world.

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: Clássicos do Rock à luz das velas - Monsantos | Fever

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

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

Candlelight Open Air: John Williams, Hans Zimmer e mais - Lisboa | Fever

Fever

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_fever
https://feverup.com/m/114073
https://feverup.com/m/112889
https://feverup.com/m/114074
https://feverup.com/m/112890
http://newsroom.feverup.com/
http://newsroom.feverup.com/en-CEU/



