TEATRO SÁ DA BANDEIRA
13 DE DEZEMBRO
11H30
A produção da Vivonstage para este Natal de 2020 é muito especial!
Nestes tempos difíceis apresentamos um espetáculo mágico , cheio de surpresas e de novas revelações!
Estamos na semana anterior ao Natal e a azáfama é muita na Fábrica do Pai Natal. As cartas não param de chegar e como sempre a pressão é imensa. Mas
quando tudo parece estar a correr bem um vírus informático ataca sem dó nem piedade e instala-se o caos. O Pai Natal está na preparação da sua noite tão
especial e não deve ser incomodado! Tudo está perdido, pensam os duendes!
Só resta uma esperança: A mãe Natal. Conseguindo unir a família talvez consiga resolver tamanho problema. Será?
Uma história de coragem e resiliência que irá tocar o público de uma maneira muito íntima.
A relação entre Pais e filhos, as expectativas, a realização de sonhos e a inutilidade de fazer planos e imposições, pois cada um irá trilhar o seu caminho e
escolher a sua forma de felicidade. A importância de acompanhá-los e estar ao seu lado sempre que caírem e precisarem de ajuda!
Uma mensagem de perseverança e esperança no futuro!
E a derradeira prova que ao lado de um grande homem há sempre uma grande mulher!
Uma história fantástica, com cenários grandiosos e um guarda roupa espantoso, interpretada por um grande elenco!
Com uma mensagem poderosa e com alterações constantes na história este é o Musical que estará no Teatro Sá da Bandeira a partir de 22 de Novembro!

M/ 3 ANOS
RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!
Preços:
Cadeiras
De orquestra
Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes)

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:
Não Sócios Clube PT

Plateia

6,50 €

6,50 €

8,00 €
8,50 €

8,00 €
8,50 €

LUGARES LMITADOS!

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 27 DE NOVEMBRO
INSCRIÇÕES:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt indicando:
nome, numero de sócio (numero de funcionário), nome dos acompanhantes, indicação dos lugares que pretende e contacto móvel.
PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 27 DE NOVEMBRO):
Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,
caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito.
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte
ou por transferência bancária para o IBAN: PT50003520660008486913035
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt.

