
concertos cAndleligHt no rio de JAneiro

Ao vivo e à luz de velas, as apresentações ocorrem em alguns dos locais 

mais emblemáticos da cidade

os “Concertos Candlelight” são uma série de concer-

tos de música clássica que apresentam  peças icôni-

cas a um preço acessível. também são conhecidos

por abandonar as salas de concertos tradicionais e

abrir para a comunidade espaços únicos que fazem

parte do patrimônio cultural de cada cidade, sempre

com artistas locais, valorizando talentos e impri-

mindo maior visibilidade a cada um deles.

os concertos são realizados através da Fever –  prin-

cipal plataforma de descoberta de entretenimento,

ajudando mais de 40 milhões de pessoas a cada mês

Foto: Luc Faure /  Divulgação
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Dia 1º, terça-feira

As Melhores Obras de Beethoven

espaço lamartine – 19h e 21h

Dia 2, quarta-feira

Trilhas sonoras mágicas 

Fundação planetário da cidade do rio de Janeiro

19h e 21h

Dia 13, terça-feira

O Melhor da Bossa Nova

localização secreta a ser revelada em breve!

19h e 21h 

Dia 19, sábado

Chopin & Ernesto Nazareth

belmond copacabana palace

16h, 19h e 22h

Dia 20, domingo

As Melhores Obras de Beethoven

belmond copacabana palace – 16h, 19h e 22h

Dia 21, quarta-feira

Trilhas sonoras de filmes 

localização secreta a ser revelada em breve!

19h e 21h

Dia 23, quarta-feira

O Melhor de Anime

Fundação planetário da cidade do rio de Janeiro

19h e 21h

Dia 27, terça-feira

O Melhor de Vivaldi

localização secreta a ser revelada em breve!

19h e 21h

PROgRamaÇãO DO mêS – RIO DE janEIRO

a descobrir e desfrutar das melhores experiências

nas suas cidades.

graças a sua tecnologia, a Fever também ajuda organi-

zadores, promotores e marcas a criar experiências úni-

cas e originais. Atualmente está presente em mais de

50 cidades, com escritórios em madrid, londres, paris,

broadway e Hollywood.

com este conceito original, a plataforma conseguiu

levar a música clássica a um público totalmente novo:

70% dos participantes com menos de 40 anos em mais

de 40 cidades ao redor do mundo.

mais informações em https://feverup.com/rio-de-

janeiro/candlelight
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