بيان صحفي

احجز لمشاهدة عرض "ايفيتا" و ِعش إجواء بوينس آيرس
احجز تذكرة لمشاهدة عرض "ايفيتا" على مسرح دبي أوبرا
لتحظى بفرصة الفوز برحلة العمر
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 26 ،سبتمبر  :2017لكل من يرغب في مشاهدة عرض "ايفيتا" الذي القى نجاحا ً هائالً،
هذا أفضل وقت لحجز تذكرتك لمشاهدة هذا العرض الموسيقي الشهير الذي سيحط رحاله على مسرح دبي أوبرا في يناير
 ،2018حيث سيحظى أحد معجبي العرض بفرصة الفوز برحلة لثالث ليا ٍل لشخصين إلى بوينس آيرس عاصمة األرجنتين.
سيتم إدخال بيانات كل الحجوزات التي تتم ابتدا ًء من اليوم ( 26سبتمبر) وحتى  25نوفمبر  2017إلى السحب على الجائزة
الكبرى لفائز واحد سيحظى برحلة العمر مقدمة من الخطوط الجوية البريطانية .سيتم نقل الفائز ومرافقه جوا ً إلى عاصمة
األرجنتين بوينس آيرس حيث قضت بطلة العرض الموسيقى إيفا بيرون (المعروفة بإيفيتا) معظم حياتها .تزخر هذه المدينة
الرائعة بالعديد من المعالم السياحية الرائعة بما في ذلك كاسا روسادا أو البيت الوردي الذي خاطبت إيفا بيرون منه مناصريها،
تحديداً من شرفته التي أصبحت فيما بعد المكان الذي ولدت فيه األغنية الشهيرة "ال تبكي من أجلي أرجنتينا" .تحتضن
العاصمة أيضا ً متحف مخصص إليفا بيرون إلى جانب نصب تذكاري لها ،كما يحرص الكثير من الزوار على زيارة المثوى
األخير لمعشوقة العالم إيفيتا في العاصمة أيضا ً.
من المقرر أن يقدم العرض الموسيقي الشهير "إيفيتا" من إنتاج بيل كينرايت وإخراج أندرو لويد ويبر وتيم رايس على مسرح
دبي أوبرا على مدى  12ليلة فقط ابتدا ًء من  22يناير وحتى  3فبراير .2018
ومع النجاح الهائل الذي حققه على مدى أربعين عاما ً على مسارح ويست إيند وبرودواي ،فإن عرض "ايفيتا" على مسرح
يفوت .تتوفر التذاكر اآلن على الموقع اإللكتروني لدبي أوبرا.
دبي أوبرا هو حقا ً عرض ال ّ
للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة :الموقع اإللكتروني لدبي أوبرا
 انتهى -مالحظة إلى المحرر
تفاصيل المسابقة:
سيتم السحب على الفائز في تاريخ  30نوفمبر  2017على أن يتم إعالم الفائز بالجائزة بالبريد اإللكتروني.
ستكون الرحلة الجوية على الدرجة االقتصادية وهي تقدمة الخطوط الجوية البريطانية ذهابا ً وإيابا ً من وإلى دبي في اإلمارات العربية
المتحدة.
ويتم حجز مكان اإلقامة بعد تحديد تواريخ السفر من قبل الفائز بالجائزة وسيتم الحجز في فندق أربعة نجوم أو ما يعادله وفق توفر

الغرف في وقت السفر.
شروط وأحكام السفر (يجب أن يكون الشخص قادرا ً على السفر إلى األرجنتين  -لن يكون منظموا الرحلة مسؤولين عن استخراج
التأشيرة وظروف سفر الشخص)
يمكن للفائز تمديد إقامته على نفقته الخاصة.
يجب أن يكون عمر الفائز أكبر من  21سنة.
الجائزة سارية حتى تاريخ  31يوليو .2018
الجائزة غير قابلة للنقل.
ال يتوفر بديل نقدي للجائزة.
كل نفقات السفر األخرى التي تقع خارج تكلفة العودة واإلقامة لـ  3ليا ٍل ال تشكل جزءا ً من الجائزة وستكون على نفقه المسافر
الخاصة.
مرفق طيه كامل الشروط واألحكام.
حول دبي أوبرا:
تعتبر دبي أوبرا تحفة معمارية بحق والمكان الفريد األول من نوعه الذي بُني ليحتضن جميع أنواع الفنون والمسرح في "وسط مدينة
دبي" .تتميّز دبي أوبرا بتصميمها الذي يأخذ شكل مركب الدهو الشراعي المتأصل في التراث اإلماراتي ،ويتميّز بالتصميم الرائع
ّ
المسطحة التي تستخدم للعديد من الفعاليات
المقوس وقاعة الحفالت الموسيقية ،باإلضافة إلى  2000متر مربّع من المساحة
للمسرح
ّ
وزوارها من خالل تقديم عروض ترفيهية رفيعة المستوى،
الشيّقة ،حيث تحتض دبي أوبرا عروضا ً تخطف األنفاس إلثراء س ّكان دبي ّ
واستقطاب مواهب عالمية من مشاهير األوبرا ،والباليه ،والموسيقى الكالسيكية ،والعروض المسرحية ،وعروض األزياء ،والجاز،
والكوميديا ،وغيرها من العروض الحيّة.
www.dubaiopera.com
حول مجموعة برودواي للترفيه:
مجموعة برودواي للترفيه هي أول شركة توزيع مسرحي في العالم تخلق شبكة ترفيهية عالمية وتقدم أفضل تجربة ترفيهية في أسواق
الشرق األوسط ودول الكومنولث المستقلة وجنوب ووسط آسيا وأمريكا الالتينية.
وقد قامت مجموعة برودواي الترفيهية سابقا ً بجوالت عروض عالمية شهيرة منها مسرحية "كاتس" للمؤلف الموسيقي العالمي أندرو
لويد ويبر ،و"الجميلة والوحش" من إنتاج ديزني ،والعرض الموسيقي "شريك" من استوديوهات دريمووركس ،باإلضافة إلى
عروض أخرى شهيرة مثل "آني" ،و "بحيرة البجع" لماثيو بورن ،و "تاب دوغز" لدين بيري .من أهم العروض األخرى "بريسيال
ملكة الصحراء" ،و "فوس" ،والعرض الموسيقي "شيكاغو" " -مس سيغون"" ،غمبوتس"" ،سالفا سنوشو"" ،باونس"" ،ليدي
سالسا"" ،سيرك أوز"" ،النو آند وودلي"" ،مامز ذا وورد"" ،رودي كوبي"" ،شاولين كونغ فو" ،وجولتي "مونك" وجيري سينفيلد
العالميتين.
تملك مجموعة برودواي للترفيه مكاتب في ك ٍل من دبي ونيويورك ولندن وأستراليا.
للمزيد من المعلومات حول مجموعة برودواي للترفيه يرجى زيارة www.broadwayentertainmentgroup.com

للمزيد من المعلومات الصحفية أو الصور ،يرجى مراسلة:
DubaiOpera@houseofcomms.com

