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Palácio Nacional da Ajuda recebe Vivaldi à luz
das velas
É num dos mais emblemáticos locais da cidade de Lisboa que se realiza o
próximo concerto Candlelight, com duas sessões marcadas para o dia 24 de
março.

Com a interpretação de um quarteto de cordas, é possível assistir a um
programa – com a duração de 60 minutos – que inclui algumas das mais
emblemáticas obras do compositor italiano.  
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Lisboa, 7 de março de 2023 – O Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, é o palco do

próximo evento Candlelight, concerto intimista à luz das velas original da Fever, a principal

plataforma global de descoberta de entretenimento ao vivo. Com data marcada para 24 de

março, e duas sessões – às 19h30 e 21h30 -, a experiência musical multissensorial ao vivo

distingue-se pelas centenas de velas que iluminam o palco e os artistas que interpretam cada

uma das sessões. 

Dedicado à obra de Vivaldi, cada concerto tem a duração de uma hora e conta com um

programa que inclui composições como uma seleção de “As Quatros Estações”, “Sinfonia ‘Al

Santo Sepolcro’" ou “La tempesta di mare”, interpretadas por um quarteto de cordas. 

Construído durante a primeira metade do século XIX, o Palácio Nacional da Ajuda foi

residência oficial da família real portuguesa desde o reinado de D. Luís I até 1910, ano da

instauração da República. Foi cenário de cerimónias da corte, grandes bailes, e banquetes.

Atualmente, está aberto ao público como museu e reúne notáveis coleções de ourivesaria,

tapeçaria, mobiliário, pintura, escultura, porcelana, vidro, gravura e fotografia de proveniência

diversa. É o único palácio real visitável, em Lisboa, tornando-se assim num local icónico para a

realização de um concerto Candlelight. 

Os bilhetes podem ser adquiridos através do site ou app da Fever, e o valor varia entre 15,00€ e

40,00€, consoante a aproximação dos lugares ao palco do concerto Candlelight.

Os concertos instrumentais de música clássica Candlelight apresentam peças icónicas a um

preço acessível, enquanto abrem à comunidade espaços únicos do património cultural de cada

cidade, pois 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: O Melhor de Vivaldi

Local: Palácio Nacional da Ajuda

Data: 24 de março

Horário: 19h30 e 21h30

Preço: A partir de 15,00€

Idade: A partir dos 8 anos (menores de 16 anos deverão ser acompanhados por um adulto) 

Artistas: Quarteto de Cordas [a anunciar em breve]

Sobre os Concertos Candlelight:
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ABOUT FEVER

Fever is the leading global live-entertainment discovery platform which has helped millions of people discover
the best experiences in their cities since 2014. With a mission to democratize access to culture and
entertainment in real life through its platform, Fever inspires users to enjoy unique local experiences and events,
from immersive exhibitions, interactive theatrical experiences, and festivals to molecular cocktail pop-ups, while
empowering creators with data and technology to create and expand experiences across the world.

Os Concertos Candlelight são uma série de concertos de música original criados pela Fever

com o objetivo de democratizar o acesso à cultura, permitindo que pessoas de todo o mundo

desfrutem de apresentações de música ao vivo à luz de velas tocadas por músicos locais em

várias localizações deslumbrantes iluminadas por milhares de velas. O Candlelight foi

inicialmente concebido como uma série de música clássica com concertos com obras dos

maiores compositores, como Vivaldi, Mozart e Chopin. Atualmente, a lista cada vez maior de

programas inclui uma grande variedade de temas e géneros, incluindo homenagens a artistas

contemporâneos como Queen, ABBA, Coldplay e Ed Sheeran, além de espetáculos dedicados a

K-Pop, bandas sonoras de filmes e muito mais. A experiência multissensorial também evoluiu

para apresentar diferentes elementos, como danças de ballet ou artistas aéreos, além de

outros géneros, como jazz, soul, ópera, flamenco e muito mais. Os Concertos Candlelight estão

presentes em mais de 100 cidades em todo o mundo, com mais de 3 milhões de participantes

até o momento.

 

Sobre a Fever: 

A Fever é a principal plataforma global de descoberta de entretenimento ao vivo que ajuda,

desde 2014, milhões de pessoas a descobrirem as melhores experiências nas suas cidades. Com

a missão de democratizar o acesso à cultura e ao entretenimento na vida real através da sua

plataforma, a Fever inspira os utilizadores a aproveitarem experiências locais exclusivas e

eventos, desde exposições imersivas, peças de teatro interativas e festivais até pop-ups de

degustações moleculares, enquanto capacita criadores com dados e tecnologia para criar e

expandir experiências em todo o mundo.
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