Marco Luque se apresenta no Teatro Santander com
gravação do DVD ‘Tamo Junto’
Ingressos começam a ser vendidos na próxima quinta-feira (28)
pelo site da Entretix e da Ingresso Rápido

São Paulo, julho de 2016 – Marco Luque sobe ao palco do Teatro Santander
no dia 2 de novembro, às 21h30, para gravar o DVD do espetáculo ‘Tamo
Junto’, stand-up sucesso de público e crítica, que relata de forma divertida,
em cerca de 70 minutos, situações do dia a dia, como as diferenças entre
homens e mulheres e até a relação entre homem e cachorro.
Os ingressos começam a ser vendidos a partir do dia 28 de julho pelos sites
da

Entretix

(www.entretix.com.br)

e

Ingresso

Rápido

(www.ingresssorapido.com.br), bilheteria do Teatro Santander e pontos
autorizados.
‘Tamo Junto!' começou a viajar o Brasil em 2009 e já levou aos teatros mais
de 300.000 pessoas dentre as quase 200 cidades que percorreu.
SERVIÇO
‘Tamo Junto!’
Data: 2 de novembro, às 21h30

Tempo de espetáculo: 70 minutos

Bilheteria Oficial (sem taxa de conveniência)
Teatro Santander – www.teatrosantander.com.br
Complexo do Shopping JK Iguatemi
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041.
Horário de Funcionamento: Domingo a Quinta: 12h às 20h ou até início do espetáculo.
Sexta e Sábado: 12h às 22h.

Censura Livre
Vendas Online: (Taxa de Conveniência Incluída)
http://www.teatrosantander.com.br/bilheteria
https://www.entretix.com.br/
Informações e compras: (11) 4003-1022

Valores de Ingressos

SETORES

INTEIRA

MEIA ENTRADA

PLATEIA

R$ 120,00

R$ 60,00

PLATEIA SUPERIOR

R$ 90,00

R$ 45,00

FRISA PLATEIA SUPERIOR

R$ 90,00

R$ 45,00

BALCÃO

R$ 70,00

R$ 35,00

FRISA BALCÃO

R$ 50,00

R$ 25,00

Formas de pagamento: Amex, Aura, Diners, Dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop,
Visa e Visa Electron.

Estudantes e Meia Entrada (50% de Desconto)
De acordo com a Lei Federal 12.852 (Estatuto da Juventude) e 12.933 de 2013 têm
direito a compra de até 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento os
seguintes beneficiários:

Cliente Santander (30% de Desconto)
Na compra de ingressos realizada por clientes Santander limitado a 20% da lotação do
teatro. Não cumulativo com meia-entrada. Limitados a 02 (dois) ingressos por CPF. Esta
compra deverá ser realizada com cartões crédito e débito do Banco Santander e a
mesma poderão ser realizadas em todos os canais de venda (bilheteria, site, etc).

TEATRO SANTANDER
O Teatro Santander é considerado um dos mais modernos do mundo e o primeiro
teatro multiuso de São Paulo, com quatro possibilidades diferentes de configuração, o
que permite realizar no local desde shows musicais, desfiles de moda e eventos

corporativos até grandes produções da Broadway sem a necessidade de qualquer
adaptação. A versatilidade se deve ao exclusivo sistema de poltronas retrátil, que pode
acomodar 1.100 pessoas sentadas ou até 1.800 espectadores em outros formatos.
Construído pela WTorre, o Teatro Santander tem 13.000m² de área construída e é o
único teatro do país com 56 varas cênicas motorizadas. O investimento para erguer o
empreendimento superou os R$ 100 milhões.

