
APRAZAMENTOS:

Con motivo do estado de alarma decretado polo goberno por causa da COVID-19 aprazáronse os
seguintes espectáculos:

• Unha noite na praia, no Teatro Colón o 13 de marzo:  posponse para o 3 de xullo.  

              NOVO APRAZAMENTO  o evento do 3 de xullo posponse para o 26 de marzo de 2021 

• Unha noite na praia, no Teatro Colón o 14 de marzo: posponse para o 4 de xullo. 

              NOVO APRAZAMENTO  o evento do 14 de marzo posponse para o 27 de marzo de 2021 

• Unha noite na praia, no Teatro Colón o 15 de marzo: posponse para o 5 de xullo. 

               NOVO APRAZAMENTO  o evento do 15 de marzo posponse para o 28 de marzo de 2021 

• Concerto de Ara Malikian, no Coliseum o 28 de marzo: posponse para o 30 de outubro.

• Concerto de Loquillo, no Coliseum o 15 de maio de 2020: posponse para o 6 de marzo 
de 2021.

• Concerto de Óscar Rosende & Great Straits, no Teatro Colón o 29 de maio de 2020: 
posponse para o 23 de xaneiro de 2021.

• "La vida moderna Live Show", o 9 de maio no Coliseum: realizarase o día 19 de 
setembro ás 20:00 horas (apertura de portas ás 19:00 horas).

• "Deforme semanal", o 2 de maio no T. Colón: realizarase unha única función o día 27 de 
setembro ás 12:30 horas.

• "Pantomima Full", no Teatro Colón o 8 de maio: realizarase o día 23 de setembro ás 
21:00 horas.

• "Fantastic Colofón", no Teatro Colón o 10 de maios: realizarase o día 27 de setembro ás 
20:00 horas.

• "Humoris Causa", no Palacio da Ópera o 2 de maio: realizarase o día 26 de setembro ás 
19:30 horas e 22:30 horas.

• Concerto de Alejandro Sanz, no Coliseum o 25 de xuño de 2020, que se pospón para o 
24 de xuño de 2021.

• Concerto de Lila Down, no Teatro Rosalía o 20 de maio de 2020, que se pospón para o 4 



de febreiro de 2021.

• Concerto de Pablo López, no Coliseum o 5 de xuño de 2020, que se pospón para o 10 de 
abril de 2021.

• Representación de Luna, no Ágora o 15 de marzo, que se pospón para o 4 de outubro de
2020.

• Representación de Catro, no Ágora o 4 e 5 de abril, que se pospón para o 12 e 13 de 
setembro de 2020.

• Nekrassov  – novas datas 25 (abono V) e 26 (abono S) de setembro de 2020

• Sueño de una noche de verano – novas data 4 (abono V) e 5 (abono S) de decembro de 
2020

Para compras en liña: enviarase un comunicado a todas as persoas compradoras a través dun 
correo electrónico e daráselles as opcións de: reimprimir un novo tícket coa data actualizada ou 
solicitar que se lles devolva o importe da entrada.

En caso de adquirirse máis dunha localidade, pode solicitarse a devolución parcial, ou de todas 
as localidades adquiridas.

O prazo máximo para a devolución das entradas adquiridas é de 1 mes.

Para localidades adquiridas nos despachos de billetes: as persoas que desexen asistir ao evento 
na nova data, poderán facer uso dos tíckets que xa teñen. Aínda que figure a data inicialmente 
prevista, os tíckets son válidos.

As persoas que non desexen asistir deberanse dirixir ao despacho de billetes no que adquiriron a 
localidade, no prazo que estableza o IMCE para reabrir o dito despacho, para que se devolva o 
importe, que será reintegrado a través do mesmo medio de pago que o realizado para a compra.


