TEATRO SÁ DA BANDEIRA
8 DE DEZEMBRO
16H00
Inspirado num conto de Banda desenhada, o musical ANNIE tornou-se um fenómeno mundial tendo sido vencedor de 7 Tony Awards, inclusive Melhor Musical.
Com uma banda sonora espetacular, incluindo temas musicais inesquecíveis como “ Tomorrow” esta nova produção da Vivonstage promete ser um marco em 2021!
Iremos acompanhar as aventuras da doce e traquina ANNIE em busca dos seus pais que a deixaram anos atrás, á porta de um Orfanato em Nova Iorque,
dirigido pela cruel e arrogante Miss Hannigan.
Com a ajuda das suas amigas ANNIE foge do orfanato e vai á procura dos seus pais.
De aventura em aventura ANNIE consegue fugir ás armadilhas da Miss Hannigan que não desiste de a capturar e acaba por conseguir uma nova família!
Utilizando o guião e as músicas originais da Broadway, este espetáculo terá cenários fantásticos e meios técnicos de última geração como vídeo mapping.

Classificação Etária – M/03
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

10,50 €
12,00 €
12,50 €

PLATEIA

8,00 €
9,50 €
10,00 €

TRIBUNA

8,00 €
9,50 €
10,00 €

LUGARES LIMITADOS!

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 24 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 – 24 DE NOVEMBRO )
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.

