Wspaniały Świat Disney On Ice – wejdź do olśniewającej
krainy pełnej przygód!
W tym roku aż osiem uwielbianych historii Disneya połączymy w jedno
spektakularne widowisko. A w nim Wasze ulubione postacie, zachwycająca
jazda na lodzie, imponująca scenografia oraz wiele niezapomnianych emocji!
„Król lew”
„Kraina lodu”
„Zaplątani”
„Gdzie jest Dory”
„Mała syrenka”
„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”
„Aladyn”
„Toy Story”
Widowisko odwiedzi aż pięć polskich miast – Gdańsk, Warszawę, Łódź,
Kraków oraz Gliwice.
Spotkaj się z Myszką Miki, Myszką Minnie, Kaczorem Donaldem, Goofym i wraz
z nimi oddaj się magii i rodzinnej zabawie. Odkrywaj podwodny świat wraz z
Dory i jej kompanami z animacji Disney ● Pixar „Gdzie jest Dory?” – Nemo i
Marlinem. Zanurz się głęboko w oceanie ze swoimi ulubionymi bohaterami, by
odkryć, jak ważna jest rodzina. Wyrusz do zimowego świata Arendelle z
siostrami Anną i Elsą oraz zabawnym Olafem z „Krainy lodu”, którzy przekonają
się, że prawdziwa miłość może roztopić nawet lodowate serce. Żadna
przeszkoda nie zatrzyma Roszpunki, gdy przyjaciele wskazują jej drogę. A
Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków udowodnią, że jesteśmy w stanie
zrobić wszystko, gdy mamy wsparcie naszych bliskich. Buzz i Chudy sprawią, że
podskoczysz z wrażenia; Simba, Timon i Pumba przemierzą Lwią Ziemię;
Dżasmina, Aladyn i Dżin pokażą, że przyjaźń jest niezniszczalna, a Wasze
ulubione Księżniczki Disneya wykażą się niezwykłą siłą. Wejdź do „Wspaniałego
Świata Disney On Ice” – to będzie niezapomniane przeżycie!
Więcej informacji o Disney On Ice na stronie www.alterartshow.pl oraz na
Facebooku.
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Polscy widzowie wielokrotnie mieli okazję spotkać swoich ulubionych bohaterów z filmów Disneya
podczas niezwykłych widowisk na lodzie. Mogli podziwiać następujące spektakle: Disney On Ice:
Zaczarowany Świat Disneya, Disney On Ice: 100 lat magii Disneya, Disney On Ice: 25 lat fantazji na
lodzie, Disney On Ice: Magiczny Świat Lodu, Disney On Ice: Disneyland© Wielka Przygoda, Disney
On Ice: Księżniczki i Herosi, Disney On Ice: Świętujemy!, Disney On Ice: Świat Fantazji!
Alter Art Show to największy niezależny promotor w Polsce i jeden z liderów polskiego rynku live
entertainment w zakresie organizacji spektakularnych widowisk, koncertów i festiwali na najwyższym
poziomie, gromadzących setki tysięcy osób. Jest wyłącznym promotorem w Polsce wydarzeń
produkowanych przez Feld Entertainment, w tym Disney On Ice i Monster Jam. Więcej informacji:
www.alterartshow.pl.
Feld Entertainment jest światowym liderem w produkcji i prezentacji przedstawień rozrywkowych na
żywo, które podnoszą na duchu i dostarczają niezapomnianych przeżyć, co roku przyciągając 30
milionów widzów. Produkcje Feld Entertainment pojawiły się w ponad 75 krajach na sześciu
kontynentach. Są wśród nich Ringling Bros. and Barnum & Bailey®, Monster Jam®, Monster Energy
Supercross, AMSOIL Arenacross, Disney On Ice, Disney Live! oraz Marvel Universe LIVE! Więcej
informacji: www.feldentertainment.com.

