
“SOY LUNA LIVE”  tem a duração de 90 minutos sem intervalo.
“SOY LUNA LIVE”  é recomendado para rapazes e raparigas a partir dos 6 anos de idade.

As regras de acesso ao espetáculo respeitam sempre as leis e regulamentos locais. Estas podem variar de acordo com o 
local de realização do espetáculo e o país. Certifique-se de contactar a sala do espetáculo para confirmar quais são as 
regras específicas do seu país antes de comprar os bilhetes, tendo sempre em conta as restrições de idade. 

SOY LUNA LIVE

• As crianças com 2 anos de idade ou menos não precisam de bilhete, sempre e quando, se sentem ao colo de um dos 
pais/adulto.

• As crianças com mais de 3 anos de idade precisam de ter um bilhete.
• As crianças com menos de 6 anos de idade precisam de estar sempre acompanhadas por um adulto.If not 

accompanied by an adult guardian, children under 6 will be denied access to the show
• Caso não compareçam acompanhadas por um adulto, as crianças com menos de 6 anos de idade não terão acesso 

ao espetáculo.
• Em alguns locais há regras que obrigam as crianças até aos 16 anos de idade a permanecerem sempre 

acompanhadas por um adulto.
• SOY LUNA LIVE é um concerto. Aconselha-se aos pais/tutores legais a utilização de protetores de ouvidos, 

especialmente para as crianças. A utilização ou não destas proteções deixa-se sempre ao critério dos pais.

Orientações gerais

Em Soy Luna Live fazemos tudo o que é possível para nos assegurarmos que os espetadores com necessidades 
especiais aproveitam todos os momentos do espetáculo. Contacte o local de realização do concerto para ter 
informações mais específicas sobre os bilhetes para pessoas com necessidades especiais, assim como outras 
informações de acessibilidade. 

ASSISTÊNCIA PARA NECESSIDADES ESPECIAIS

A segurança dos nossos convidados, elenco, equipa e de todo o pessoal que trabalha nos nossos espetáculos é a nossa 
principal prioridade. 

Devido às medidas de segurança, aconselhamos que chegue com bastante antecedência ao local para entrar no recinto. 

Verifique no site da sala de espetáculos, informações de segurança e outras regras.

Os protocolos das medidas de segurança estão sujeitos a alterações nos respetivos locais sem comunicação prévia.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

 Algumas câmaras são permitidas se não forem câmaras profissionais e as fotografias forem utilizadas 
exclusivamente para uso pessoal. As câmaras de video não são permitidas no local As regras sobre câmaras 
digitais podem mudar, dependendo do local de realização do espetáculo. Em caso de dúvida contacte o local do 
espetáculo para mais informações. 

As câmaras são permitidas? 

Este concerto dará aos fãs europeus de Soy Luna a oportunidade de verem as suas estrelas favoritas, Karol Sevilla e Ruggero 
Pasquarelli (Luna e Matteo) a interpretarem muitos êxitos da série, ao vivo! 

Estarão acompanhados por Valentina Zenere, Michael Ronda, Carolina Kopelioff, Katja Martínez, Malena Ratner, Chiara 
Parravicini, Jorge López, Ana Jara, Lionel Ferro e Gastón Vietto, uma equipa de enérgicos bailarinos e uma 
sensacional banda. 

O espetáculo Soy Luna Live vai cativar o público de toda a Europa, com cenários, coreografias e um guarda-roupa incríveis 
que farão com que seja um concerto e uma experiência imperdível para os fãs.


