Straini in noapte pe 19 octombrie la Opera Nationala!
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„Montagne Russe” – acesta este denumirea sub care una dintre cele mai iubite
piese de teatru din Romania a fost jucata la Paris, in interpretarea legendarului
Alain Delon. Ne referim bineinteles la reprezentatia „Straini in noapte”,
excelent pusa in scena de doi actori ce nu au nevoie de nicio prezentare: Florin
Piersic si Emilia Popescu, in regia maestrului Radu Beligan.

Replici savuroase, rasturnari de situatie spectaculoase (asemeni unui veritabil
Montagne Russe), o piesa despre minciuni, infidelitati, seductie si pasiuni, in care
fiecare dintre spectatori s-a regasit... macar un pic. Fiecare replică este o perla,
fiecare gest al lui Piersic sau al Emiliei Popescu spune mai mult decat o mie de
cuvinte, generand publicului emotii noi, duse la extrem. Dupa doi ani de longevitate si
zeci de spectacole jucate cu casa inchisa in toata tara, la cererea extrem de mare a
publicului, organizatorii au decis ca spectacolul trebuie sa continue. Astfel cei care nu
au vazut aceasta remarcabila reprezentatie sau doresc sa o revada mai au inca sansa
de a gusta din farmecul deplin al acestei unice comedii romantice. Pe 19 octombrie la
Opera Nationala Bucuresti, incepand cu ora 19.00, cei doi actori vor reda nostalgia
clipelor frumoase ale tineretii, placerea dulce a prezentului la orice varsta si fiorii unor
momente impresionante prin intermediul unei experiente de neuitat.Preturile biletelor
variaza, in functia de categoria de loc, astfel: Cat. I - 53 Lei, Cat II - 42,4 Lei si Cat. II 21,2 lei. Din cauza cererii foarte mari, pentru acest spectacol nu se fac rezervari
online, astfel ca biletele pot fi achizitionate doar de la Magazinul Vreau Bilet din
Unirea Shopping Center et. 2 si de la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti.
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