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Drag Taste junta-se à Fever e regressa a Lisboa
com novos espetáculos
Nasce o primeiro espetáculo do mundo onde a banda ao vivo, os bailarinos,
acrobatas aéreos, drag queens, atores e cantores contracenam diretamente
com receitas Portuguesas com twists moleculares. Um musical original,
com figurinos e cenários únicos repletos de surpresas, onde o jantar
servido faz parte da história

Com estreia marcada para o dia 25 de junho, e em cena até 25 de dezembro,
conta com convidados especiais todas as semanas, começando já com as
mega estrelas do RuPaul Drag Race Arantxa Castilla-La Mancha e Hugaceo
Crujiente, além da mais famosa drag queen portuguesa, ex-concorrente do
Big Brother Famosos: Teresa Al Dente
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Lisboa, 23 de junho de 2022 - A Fever, principal plataforma de descoberta de

entretenimento ao vivo, junta-se à Drag Taste e anuncia o novo espetáculo musical e

gastronómico “The Best Dinner Show”, com data de estreia marcada para dia 25 de junho, e

várias sessões disponíveis até ao final do ano. 

Todas as sextas, sábados e domingos com várias sessões disponíveis, o número 112 da Rua do

Grilo (Palácio das Queens da Drag Taste) irá ser palco de uma experiência que alia a

gastronomia a um show drag que junta bailarinos, música ao vivo, acrobatas, drag queens,

atores e comediantes. Trata-se de um espetáculo original, que surpreende em cada edição, e

conta com vários convidados que vão mudando ao longo das sessões. 

A estreia do “The Best Dinner Show”, no dia 25 de junho, irá contar com a atuação de alguns

dos mais reconhecidos artistas drag do RuPaul Drag Race Spain, como Arantxa Castilla-

La Mancha e Hugaceo Crujiente são os dois nomes confirmados, e que irão garantir

uma experiência única e memorável a todos os participantes, que irão inclusivamente cozinhar

enquanto jantam. Alguns convidados serão inclusivamente transformados e estarão em palco a

contracenar com os artistas. 

Teresa Al Dente, drag queen criada por Pedro Pico, é a anfitriã deste espetáculo que irá receber

os seus convidados com toda a pompa e circunstância que os mesmos merecem. O seu nome é

já internacionalmente reconhecido, tendo sido referenciado em publicações conceituadas como

o The New York Times ou o The Washington Post.

O valor dos bilhetes, disponíveis na app ou site da Fever, varia consoante o tipo de experiência

selecionada, mas todos os participantes irão usufruir do regime de bar aberto ao longo de toda a

sessão. Mais informações sobre os vários tipos de bilhetes disponíveis podem ser consultadas

aqui. 

Espetáculo Drag Taste: “The Best Dinner Show”

Local: Rua do Grilo, nr. 112

Datas: De 25 de junho a 25 de dezembro

   

 

Sobre a Drag Taste

https://feverup.com/m/115882


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.

A Drag Taste cria Experiências interativas com gastronomia Portuguesa e Espetáculos ao vivo,

apresentadas por Drag Queens fabulosas. Começou com a sua Aula de Culinária e

Transformação em Drag antes da pandemia, e 3 meses depois estava esgotada sem bilhetes

disponíveis para os próximos 9 meses com os seus Brunchs e Jantares, todos os fins de semana

na LX Factory.

Foi na Drag Taste que Filomena Cautela, Toy, Jéssica Athayde, José Castelo Branco, e muitos

outros decidiram festejar os seus aniversários.

Mas quando fechou as portas em Março de 2020 devido à pandemia, a Drag Taste reinventou-

se e lançou a primeira Experiência Online da Airbnb, Sangria & Secrets with Drag Queens.

Foram mais de 250 mil bilhetes vendidos, com artigos e menções na Forbes, New York Times, e

Vogue, com apresentações na web summit, e mais de 1000 clientes corporativos para Team-

Buildings Virtuais interativos, como a Google, Netflix, Prada, Instagram, CocaCola, entre

muitos outros, a Drag Taste criou 8 Experiências Online enquanto se manteve fechada em

Lisboa.

Agora em Junho de 2022, mais de 2 anos depois, a Drag Taste abre as portas com um

espetáculo que está a ser escrito e desenhado desde 2018. O The Best Dinner Show, o musical

imersivo que promete dar que falar, não só em Portugal, mas no mundo! Mais informações em

dragtaste.com
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