PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

Maxime Cabaret Show é uma viagem deslumbrante
pelo mundo do cabaret, burlesco e circo,
onde iremos deliciar-vos com um jantar
de quatro surpreendentes pratos.
PRODUÇÃO VOIX DE VILLE

DURAÇÃO APROXIMADA
[CABARET SHOW + JANTAR] 2h30

20:30

€55

por pessoa

SHOW+ jantar
Dinner show special menu com
bebidas da selecção do Maxime

€65

por pessoa

[ vip 1ª fila ]

SHOW+ jantar
Dinner show special menu com
bebidas da selecção do Maxime

€20

por pessoa

[ balcão ]

SHOW+ snacks
1 flute espumante
+ 3 fingerlicious

R E S E R VA S

M A X I M E R E S TA U R A N T E - B A R
( + 3 5 1 ) 21 8 7 1 6 6 0 0 | ( + 3 5 1 ) 91 0 0 4 5 0 6 7
esperoporti@maximerestaurante.com

A cada espectáculo, actuações diferentes com artistas residentes
e convidados, entre os mais notáveis a nível internacional e nacional,
que colocam o Maxime Restaurante-Bar no roteiro mundial de artistas
de cabaret, numa gloriosa ode ao espírito do Vaudeville!
Ao anoitecer deixe-se envolver num cativante show onde
sobem ao palco músicos, dançarinas, comediantes, mágicos, mentalistas,
malabaristas, drags, entre outras artes performativas.
Uma viagem no tempo onde o passado vintage é revisitado numa ousada
combinação de sabores, música e luxúria.
Porque a vida é um cabaret.

DINNER SHOW SPECIAL MENU
Cremoso de ervilha trufado, crumble
de bacon, ovo a baixa temperatura
e espuma de poejo
Corvina corada, guioza com corvina,
camarão e coentros, batata-doce
e molho bulhão pato
Novilho sous vide, puré de
pastinaca, cogumelos selvagens,
salsifi e Porto
Creme brulée de amêndoa,
tangerina e lima
Bebidas da selecção do Maxime
Restaurante-Bar incluídas

FINGERLICIOUS MENU
Wonton, miso e wasabi
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Tártaro de corvina, kimuchi
e sésamo
Brioche, foie gras e figos

Maxime Cabaret Show é um espectáculo da autoria do colectivo de artistas, Voix de Ville, um projecto com 7 anos
de existência que tem como fundadora a artista Vanity Redfire, que além de fazer teatro de rua é responsável pelos
conceituados espectáculos de Cabaret Burlesque residentes nalgumas das melhores casas de espectáculos de Portugal.
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CONDIÇÕES DOS BILHETES:
• Não são efectuadas reservas de mesa mas sim de lugar. Poderá ser atribuída uma mesa com outros espectadores.
• A reserva só ficará confirmada em definitivo após o pagamento por transferência bancária ou link de pagamento por cartão de crédito redunicrepayment.
• O bilhete para o dinner show inclui o menu de degustação com bebidas da selecção do Maxime e o espectáculo.
• As bebidas antes e após o dinner show não estão incluídas no preço.
• O dinner show começa à hora marcada.
• Para garantires a tua reserva, em caso de atraso, avisa com um mínimo de 15 minutos de antecedencia.
• O programa pode ser alterado por motivos imprevistos.
• Não são aceites trocas ou devoluções de bilhetes.
• Caso o programa seja cancelado, o valor dos bilhetes será devolvido na totalidade pelo Maxime Restaurante-Bar.
• A participação neste espectáculo poderá envolver a captação de imagem e som. Caso não pretendas ser filmado ou fotografado, por favor,
informa a organização.
• Por favor indica qualquer restrição alimentar até 24h antes da data do dinner show, através do email esperoporti@maximerestaurante.com
• Ao adquirir este bilhete estás a aceitar todas as condições acima descritas.
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SESSÃO 6 JUNHO, 2020

SESSÃO 13 JUNHO, 2020

// NAOMY & ALEJANDRO
BEAUTY

// LILLY BLANCHE

Drag & Beauty inspiration
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// Veronique DiVine
// Fraulein Margret
// Mizz Kat Tigerfell

Strange & exquisite chameleon

// David Cristina
// Veronique DiVine
// Vanity Redfire

SESSÃO 20 JUNHO, 2020

SESSÃO 27 JUNHO, 2020

// TARA MATAHARI

// CLEO VIPER

Exotic manifestation
of the goddess within

// Vanity Redfire
// Hugo Rosa
// Veronique DiVine

The Italian mistress of dark glamour and intrigue

// Vanity Redfire
// Fraulein Margret
// Francesca

ELENCO

// CLEO VIPER (ARTISTA INTERNACIONAL)

Damos as boas vindas à mais famosa artista italiana de burlesco do mundo. Votada como
número um na Europa pela 21st Century Burlesque Magazine em 2015 (classificada entre
as 50 personalidades burlescas mais influentes desde 2012), ela também é a única
dançarina italiana a ser seleccionada para competir no Burlesque Hall Of Fame
Weekend em Las Vegas. A experiência teatral de Miss Viper e a paixão pela era do
cinema mudo tornam seu estilo de apresentação indiscutivelmente único e mágico.
A atenção ao detalhe nas suas roupas, a escolha original da música e o desejo de
transportar o público para uma época diferente, elevam a sua actuação a uma sensual
experiência inesquecível de viajar no tempo!

// DAVID CRISTINA

David Cristina é humorista e comediante de standup. Escreve e apresenta a rubrica
de humor nas manhãs da Rádio Observador. É fundador do Projeto de Storytelling
Conta-me Tudo, um dos maiores do país que conta com espectáculos ao vivo,
podcast, e um programa no Canal Q. David atua por todo o país, tendo feito atuações
na televisão, nomeadamente no “Salvem o Standup” da RTP 1 e no “Levanta-te e Ri” na SIC.

// FRANCESCA (ARTISTA INTERNACIONAL)

Esta artista multidisciplinar viajou o mundo inteiro a desempenhar diferentes
artes performativas na área do circo, e especializa-se em rede aérea, acrobacia,
contorcionismo e tecido vertical. A verdadeira paixão de Francesca é a rede aérea.
A liberdade, o movimento e a interpretação artística são o que mais a motiva. Alguns
dos locais onde já actuou incluem Circus Vegas (Irlanda), Comicon (Dubai) ou Proud
Camden (Inglaterra).

// FRAULEIN MARGRET
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Fraulein Margret, personagem de sotaque carregado, hostess em inúmeros Cabarés
nacionais e internacionais, não deixa ninguém indiferente. Autora e artista, desdobra-se
e transforma-se, explorando diversos estilos e formas de expressão. O seu percurso
passa pelo teatro, a dança, a música e as artes circenses, em especial o clown. Com
uma linguagem muito própria e abordagens inesperadas, desconstrói e brinca com
clichés numa viagem insólita, mas sempre muito divertida!

// HUGO ROSA

Hugo Rosa é stand up comedian desde 2009, iniciou-se no Improv em 2010 e conta
com mais de seiscentas actuações em bares, teatros, eventos de empresas e festivais
no país inteiro.
Para além da sua participação no Got Talent, é cara regular na programação do
canal Q (Graças a Deus, TMN caça ao cómico e Arena da Mentira) e conta ainda
com participações no Bolhão Rouge (Porto Canal) e “Vox- em busca da comédia” (TVI)
entre outros.

ELENCO

// LILY BLANCHE

Lily Blanche, artista multifacetada, inicia o seu percurso artístico ainda em tenra idade
nas pontas dumas sapatilhas de ballet e depressa ganha voz e forma nos palcos do
teatro; bailarina, actriz e sonhadora, encontra o cabaret ao virar duma esquina, há mais
de dez anos, e assim continua a explorar os mundos perdidos do seu imaginário repleto
de criatividade... sobretudo nas extravaganzas vaudevillianas do colectivo “Voix de
Ville”, do qual é um membro imprescindível no que toca a produção e alquimia de palco.
Camaleónica, de uma refinada estranheza e energia transbordante, assim é Lily Blanche.

// MIZZ KAT TIGERFELL

Mizz Kat Tigerfell é um alter-ego que navega entre o mundo exótico da dança oriental
e as provocações do “tease clássico”. Conhecida internacionalmente pela sua forte
presença em palco, destaca-se pela criação estruturada de personagens marcantes
e irreverentes com uma alma provocadora de olhar penetrante.

// NAOMY BEAUTY & ALEJANDRO BEAUTY

Drag & Beauty inspiration awarded at Gala Abraço, e com formação em dança desde
muito novos, Naomy e Alejandro, que trabalham juntos desde 2015, trazem coreografias
arrojadas para as suas performances. Apaixonados por moda, são eles que criam
a maior parte das peças fantásticas que levam para palco. As suas maiores
inspirações são artistas pop como Lady Gaga ou JLo, artistas burlescas
como Dita Von Teese e ainda musicais da Broadway.

// TARA MATAHARI

Tara inspira-se nas cerimónias tântricas e nos templos do Oriente, emanando
o público com um eterno fluir de energia de vida.
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// VANITY REDFIRE

Vanity Redfire é tudo o que uma Diva deve ser: sede de viver, paixão, atitude e muito
vavavoom juntam-se a uma voz única para formar uma performance multifacetada
e cheia de sonhos (mesmo que muitas vezes negros), beleza e intensidade. Amante
do cabaret e louca por teatro de rua, é a fundadora de Voix de Ville e de algumas das
mais belas extravaganzas de Lisboa... Esta valquíria do palco decididamente prova que
“the show ain’t over ’till the fat lady sings”!

// VERONIQUE DIVINE

Veronique DiVine é uma performer de burlesco e de dança oriental portuguesa,
com um estilo único e muito próprio. Uma forte componente técnica, mas inovadora,
é a sua imagem de marca. As suas performances são glamourosas, elegantes e
simplesmente magníficas! Vencedora da International Crown at World Burlesque
Games 2016 e dos New Burlesque Awards London 2013.

