ASSISTA AO MUSICAL DE NATAL “UM SONHO DE NATAL”
(TRANSMISSÃO POR STREAMING)
COMPRE OS SEUS BILHETES ATRAVÉS DO CLUBE PT E ASSISTA EM SUA CASA COM A SUA FAMILIA
Num ano diferente e estranho para todos, o Natal torna-se um momento ainda mais especial.
Todos queremos um 2021 de afetos e de sorrisos e nada melhor que a magia do Natal para marcar o início de um futuro mais bonito!
Um espetáculo musical cheio de cor e alegria, 60 minutos carregados pela ternura do Pai e da Mãe Natal.
Uma mensagem de esperança. Um momento para toda a família que dificilmente será esquecido.
O que lhe propomos este ano é um Natal diferente! É a possibilidade de fazer a sua festa no teatro...e/ou ao mesmo tempo, em sua casa!
Como habitualmente as portas do teatro estarão abertas para vos receber mas a transmissão
por streaming permite dar também a oportunidade a todos os seus convidados de assistirem ao espetáculo a partir de casa.
E da mesma forma que antes, conviverem, receberem presentes, interagirem com o elenco e divertirem-se à grande.
SINOPSE:

Um Sonho de Natal é um espectáculo para toda a família recheado com as cores e os sabores do Natal.
Conta-nos a história do Avô António que quer mostrar e provar à sua neta Catarina que o Pai Natal existe.
Movido por este desejo, o Avô António acaba por arrastar a neta para a casa do casal mais simpático da história: A Mãe e o Pai Natal
Mesmo na presença da figura mais carismática do Natal, Catarina não acredita na existência do velhinho, ao contrário do Avô António
que enternecido e emocionado acaba por contar as mais belas recordações que tem dos seus natais quando criança.
Um Sonho de Natal é exatamente um encontro de emoções!
É um mergulho nas coisas mais simples da vida que são tantas vezes deixadas para trás na azáfama da vida, na busca frenética pelos presentes,
na pressa exagerada de querer viver tudo ao mesmo tempo, sem aproveitar o que realmente mais importa.
Com muita cor e muita música, pontuado com as figuras mais belas e simbólicas do Natal, este espetáculo é um hino à esperança e à alegria de um futuro mais
bonito.
Para assistir ao espetáculo pode adquirir o bilhete através do Clube Portugal Telecom,
após pagamento e fecho das inscrições será enviado para o e-mail do associado um código de barras para aceder on line ao espetáculo

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES junto do clube Portugal Telecom - zona norte!!!
Preços:
PREÇO

Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes)

5,00 €

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:

6,50 €

Não Sócios Clube PT

7,00 €

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
4 DE DEZEMBRO
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) e contacto móvel.
PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 4 de DEZEMbro):
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 NIB: 003520660008486913035
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt.

