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O Ballet de São Petersburgo no Gelo apresenta o espetáculo “O Lago dos 
Cisnes”, no Teatro Bradesco, para uma curta temporada em março. A 
companhia foi a primeira no mundo a colocar no palco grandes clássicos, com 
trajes originais e toda a produção que um espetáculo de ballet clássico necessita, 
sendo o seu diferencial a pista de gelo, instalada no cenário do teatro. Os 
ingressos custam entre R$70,00 e R$400,00 e podem ser adquiridos no site 
uhuu.com ou bilheterias dos Teatros Opus e Bradesco. 
  
A montagem do Ballet no Gelo de São Petersburgo exige condições e espaços 
técnicos específicos, além de condições especiais em termos de transporte e 
serviço técnico. No entanto, os avanços tecnológicos deram a possibilidade de 
realizar o show em praticamente qualquer cenário. Este espetáculo 
extraordinário nos transporta para contos de fadas e se comunica com o público 
de toda a família, sem barreiras linguísticas. 
 
Os bailarinos da companhia fazem parte de um grupo seleto de atletas olímpicos 
e patinadores premiados pela Europa. No elenco, campeões mundiais e 
olímpicos como Ludmila Beloussova e Protopopov Oleg se apresentam com o 
Ballet de São Petersburgo no Gelo. Além deles, a campeã de patinação artística 
mundial e olímpica, Ludmila Smirnova também acompanha o elenco. A escola 
une a habilidade e a espontaneidade do bale artístico sobre o gelo – uma 
especialidade dos artistas russos. 
 
O Ballet de São Petersburgo no Gelo foi fundado em 1967 por Konstantin 
Boyarsky. A direção artística da escola fica a comando do ex-solista do Ballet 
Mariinsky, Konstantin Rassadin. O diretor musical da escola, Leo Korkhin, 

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/ballet-de-sao-petesburgo-no-gelo-o-lago-dos-cisnes-no-gelo-8916#/
https://www.teatrobradesco.com.br/imprensaProgramacao.php


também é um dos co-fundadores do ballet, e já atuou na Orquestra Acadêmica 
Sinfônica da Sociedade Filarmônica de São Petersburgo.  
 
Desde 1995, o Ballet de São Petersburgo no Gelo tem se apresentado em 
teatros e casas de ópera, com obras famosas de Tchaikovsky, como A Bela 
Adormecida, O Lago dos Cisnes, O Quebra-Nozes e Cinderela. As produções 
são produzidas pelo principal coreógrafo da Rússia, Konstantin Rassadin. Nos 
últimos cinco anos, essas produções já foram levadas para países da Europa, 
América do Norte, Ásia e América do Sul. 
 
Classificação: Livre 
Duração: 100min 
 
SERVIÇO: 
Ballet de São Petersburgo no Gelo – O Lago dos Cisnes no Gelo 
Dias 27, 28, 29 de março 
Sexta-feira, às 21h 
Sábado, às 18h 
Domingo, às 17h 
(Rua Palestra Itália, 500 – Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes) 
www.teatrobradesco.com.br  
 
INGRESSOS: 

Setor Inteira Meia-Entrada 

Frisa 3º 
andar 

R$ 
140,00 

R$ 70,00 

Frisa 2º 
andar  

R$ 
180,00 

R$ 90,00 

Frisa 1º 
andar 

R$ 
200,00 

R$ 100,00 

Balcão Nobre R$ 
250,00 

R$ 125,00 

Camarotes R$ 
300,00 

R$ 150,00 

Plateia (O a 
W) 

R$ 
350,00 

R$ 175,00 

Plateia (A a 
N) 

R$ 
400,00 

R$ 200,00 

 
- 50% Clientes Opus, desconto válido para todos os setores, limitado a 150 
ingressos por sessão, até o dia 10 de fevereiro. Válido para compras online e 
na bilheteria; 
- 55% de desconto para clientes Bradesco e Next em guichê exclusivo na 
bilheteria do Teatro. Válido para pagamentos com os cartões de crédito e 
débito Bradesco na compra de até 04 ingressos por sessão e por titular do 
cartão. Desconto limitado a 240 ingressos por sessão.; 
- 40% de desconto para usuário dos Cartões Zaffari Card e Bourbon Card, na 
compra de até 2 ingressos por titular do cartão, limitado a 100 ingressos por 
sessão. Válido para compras online através do número do cartão ou pela 
bilheteria.  

http://www.teatrobradesco.com.br/


** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser 
realizadas nos canais de vendas oficiais físicos, mediante apresentação de 
documentos que comprovem a condição de beneficiário. Nas compras 
realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação deverá ser feita no ato da 
retirada do ingresso na bilheteria e no acesso à casa de espetáculo. 
*** A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos 
ingressos disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm 
direito a meia-entrada e os tipos de comprovações oficiais em São Paulo: 
- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de 
documento de identidade oficial com foto. 
- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil 
(CIE) nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, 
UBES, entidades estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, 
Centros e Diretórios Acadêmicos. Mais 
informações: www.documentodoestudante.com.br 
- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante 
apresentação do cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência 
Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria de acordo com 
os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. 
No momento de apresentação, esses documentos deverão estar 
acompanhados de documento de identidade oficial com foto. 
- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades 
entre 15 e 29 anos) mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem 
que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de 
março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto. 
- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de 
identidade oficial com foto. 
 - DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, SUPERVISORES E 
TITULARES DE CARGOS DO QUADRO DE APOIO DAS ESCOLAS DAS 
REDES ESTADUAL E MUNICIPAIS mediante apresentação de carteira 
funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite 
acompanhado de documento oficial com foto. 
- PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E DAS REDES 
MUNICIPAIS DE ENSINO mediante apresentação de carteira funcional emitida 
pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de 
documento oficial com foto. 
**** Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não 
comprovem a condição do beneficiário no momento da compra e retirada dos 
ingressos ou acesso ao teatro, será exigido o pagamento do complemento do 
valor do ingresso. 
  
ATENÇÃO: Não será permitida a entrada após o início do espetáculo. 
  
Capacidade: 1.439 lugares 
Acesso para deficientes 
 
Estacionamento: 
Isento até 15 minutos 

http://www.documentodoestudante.com.br/


Compras no Záffari acima de R$ 50,00 = 3h de isenção (exceto para Valet, Sem 
Parar e Conectcar). 
Self: Primeiras 2 horas = R$ 16,00 
Hora adicional = R$ 5,00 
Valet Parking: 1ª hora = R$ 20,00 
Hora adicional = R$ 12,00 
Motos: Primeiras 2 horas = R$ 16,00 
Hora adicional = R$ 5,00 
  
Horário de funcionamento: 
Segunda a sexta: 10h às 22h (ou até o final do espetáculo) 
Domingos e feriados: 10h às 22h (ou até o final do espetáculo) 
Formas de pagamento: dinheiro e cartões de crédito e débito informadas no 
local de pagamento. Taxa de perda do cartão de estacionamento, será cobrado 
valor de estadia/ pernoite, conforme horas descritas nas tabelas. Tempo de 
tolerância de 15 minutos somente para self 
  
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS: 
 
BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE SERVIÇO 
Local: Teatro Bradesco Rua Palestra Itália, 500 / 3º piso - Bourbon Shopping 
São Paulo - Perdizes 
Horário de funcionamento da bilheteria do Teatro: domingo a quinta-feira (12h 
às 20h) e sexta e sábado (12h às 2h). 
 
OUTROS PONTOS DE VENDA - COM TAXA DE SERVIÇO 
 
Site: www.uhuu.com 
Formas de pagamento: Amex, Aura, Diners, dinheiro, Hipercard, Mastercard, 
Visa e Visa Electron.  

 
Assessoria de Imprensa do Teatro Bradesco: 

Guilherme Oliveira – (11) 97648.5663 – guilherme@agenciataga.com.br 
 

Apoio de assessoria de imprensa: 
Letícia Rech – (51) 3235-4509 leticia.rech@opusentretenimento.com 

Mauren Favero – (51) 3235-4509 mauren.favero@opusentretenimento.com 
 

 

http://bit.ly/DrexlerSP
mailto:guilherme@agenciataga.com.br

