Chegada do Papai Noel no TOTAL abre oficialmente o Natal de Porto
Alegre
O Shopping TOTAL promove na sexta-feira, 30 de novembro, a 15ª
Chegada do Papai Noel – evento que marca a abertura oficial do Natal de
Porto

Alegre.

O

espetáculo

será

realizado

no

Largo

Cultural

do

empreendimento a partir das 19h30.
A Chegada do Papai Noel é promovida pelo Shopping desde 2003 – ano
em que o TOTAL foi inaugurado. Este espetáculo foi idealizado pelos
empreendedores para presentear a comunidade porto-alegrense com um Natal
singular e emocionante, transformando os contos natalinos que falavam sobre
a chegada do Papai Noel pela chaminé das casas, em realidade. E, há 15 anos
o empreendimento abre suas portas para receber mais de 15 mil pessoas que
acreditam na magia e no simbolismo de uma data tão especial.
O bom velhinho chega ao TOTAL de helicóptero e desce de rapel a
consagrada chaminé de 86 metros de altura – momento mais esperado pela
comunidade e, principalmente, pelas crianças. Para recepcionar o Papai Noel
foi preparado um emocionante show com atrações musicais, apresentações
circenses e teatrais inspirado em um universo infantil de sonhos, doces e
magias.
O espetáculo de Natal contará com a presença dos talentosos gaúchos
que participaram do The Voice Kids Anna Lira, Arthur Seidel, Maria Fernanda
Costa e Valentina Roman e das cantoras gaúchas Adriana Deffenti e Andrea
Cavalheiro que farão um show cheio de emoção. No repertório, grandes
sucessos da música brasileira, infantis e os clássicos natalinos, como Let it go
da Frozen, Super Fantástico do Balão Mágico, Aquarela do Toquinho, Noite
Feliz e Jingle Bell Rock. A Cia Atmosfera de Circo completa o show com
números emocionantes e divertidos com as Liras Pirulito, Acrobatas e
Malabares.

A jornalista e apresentadora Regina Lima comandará pelo
segundo ano consecutivo a apresentação da Chegada. E, para
encerrar a noite em clima festivo, foi preparado grande show de fogos de
artifício.

A Chegada do Papai Noel tem o apoio da Prefeitura Municipal de Porto
Alegre, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, que neste ano
completou 30 anos.
A entrada é gratuita.

Papai Noel no TOTAL
O Papai Noel estará no Shopping TOTAL recebendo o público de 1º a 24 de
dezembro, no Palco de Eventos do empreendimento. Confira os horários:
01/12 – das 10h às 22h
02/12 – 14h às 20h
03/12 a 08/12 – das 10h às 22h
9/12 – das 14h às 20h
10/12 a 13/12 – das 10h às 22h
14/12 à 22/12 – das 10h às 23h (com exceção do domingo 16/12 – 11h às 20h)
23/12 – das 11h às 20h
24/12 (véspera de natal) – 10h às 18h

O Shopping TOTAL fica na Avenida Cristóvão Colombo, 545, no Bairro
Floresta.
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