Assista ao Concerto para Bebés em casa “Um Natal Cubano” | online
20 de Dezembro | 10:30
O plano perfeito para uma manhã de domingo com muita música em família!
O concerto será emitido Domingo, dia 20 de Dezembro, às 10h30 (GMT +1; Lisbon Time) e terá a duração de 30 minutos.
NOTA: Caso não consiga assistir ao concerto na data e hora indicados, o mesmo ficará gravado e poderá assistir posteriormente.

Os Concertos para Bebés em Casa são especialmente desenhados para bebés e crianças dos 0 aos 5 anos, acompanhados por toda a família.
Mi Miiii
Mi corazón
O David é um menino especial. Não como os meninos cantores que durante muitos anos fizeram o Concerto para Bebés de Natal. Esses desciam da Serra de Aire e Candeeiros, e o
David navegou de Cuba até Portugal. Na busca de ar livre cantou Natais em muitos países e cidades como Miami, Nova Iorque, Alemanha, Canadá, Barcelona, Milão e depois em Leiria
onde canta agora para pessoas grandes e pequeninas que o adoram. Ainda que o seu coração se encontre oferecido por todos quantos o conhecem, deixou um pedacinho na sua Havana
natal que visita de quando em vez. Neste concerto vai levar-nos pelas memórias natalícias de Cuba. Siiiiiiim, o David vai cantar “Yo vengo a ofrecer mi corazón” porque de Natal e
esperança se trata este concerto.
Boas festas e muitos mimos musicais em família
Iápapápa Brrrr
Iámmmmm
Pámmmm
Ficha Artística:
Paulo Lameiro – voz e direção
Alberto Roque – saxofone barítono e ocarina
Pedro Santos – acordeão
Paulo Bernardino – clarinete
Inesa Markava – voz e movimento
Isabel Catarino – voz
Solistas Convidados – David Ramy (guitarra e voz)

COMPRE OS SEUS BILHETES ATRAVÉS DO CLUBE PT E ASSISTA EM SUA CASA COM A SUA FAMILIA

Preços:
PREÇO

Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes)

6,50 €

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:

8,00 €

Não Sócios Clube PT

8,50 €

NOTA: Caso não Consiga assistir ao concerto na data e hora indicados,
o mesmo ficará gravado e poderá assistir posteriormente

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
11 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 – 11 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

