ASSISTA AO ESPETÁCULO “O PRINCIPEZINHO – MUSICAL DE FILIPE LA FÉRIA”
NA SALA VIRTUAL POLITEAMA - SALA ONLINE
COMPRE OS SEUS BILHETES ATRAVÉS DO CLUBE PT E ASSISTA EM SUA CASA COM A SUA FAMILIA
Celebrando o 120º aniversário de Antoine de Saint-Éxupery, Filipe La Féria leva até sua casa o espetáculo "O Principezinho - O Musical", agora em formato digital.
Numa versão musical Filipe La Féria criou um espetáculo para toda a família aliando a poesia, o imaginário as imagens de Saint-Exupéry e a mais recente tecnologia de vídeo na
construção de atmosferas surpreendentes da magia através da sensibilidade e a filosofia do autor, com personagens plenas de simbolismos: o Rei, o Homem de Negócios, a Raposa, a
Flor, o Vaidoso Solitário, a Serpente entre outros.
O Principezinho vivia sozinho num pequeno planeta com três vulcões. No planeta havia uma formosa flor de grande beleza mas muito vaidosa. Foi a vaidade da rosa que fez entristecer o
Principezinho e o levou a começar uma viagem que o trouxe ao planeta Terra onde encontrou diversas personagens a partir das quais conseguiu descobrir o segredo do que é realmente
importante na vida.

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 o respetivo bilhete com o código de barras que deverá introduzir no site: politeama.bol.pt/live
O bilhete tem a validade de 30 dias para assistir e é apenas válido para uma visualização.
Classificação Etária – m/3

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 :
18 DE DEZEMBRO
INSCRIÇÕES:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt indicando:
nome, número de sócio (número de funcionário) e contacto móvel.
PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 18 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.

