“paranormal” com joaquim monchique
TEATRO SÁ DA BANDEIRA
22 de janeiro de 2022
21H00
Após 8 meses a assombrar Lisboa, PARANORMAL 2021 dá as boas vindas ao novo ano no Porto.
Com mais de 300 apresentações e 100 mil espectadores no currículo, Paranormal é o monólogo mais visto da história do teatro português.
Um espectáculo onde Joaquim Monchique convida o público a fazer parte de uma sessão espírita colectiva, onde encarna 16 personagens diferentes.
O Professor Adamastor, vulto maior da paranormalidade, também conhecido como Satélite do Além, tem o dom de absorver a energia dos que o rodeiam e encarnar pessoas
há muito desaparecidas das suas vidas. Devido a um intenso fluxo energético, e por vias de uma explosão cósmica, perde o controlo das ligações e as personagens começam
a sobrepor-se em catadupa ao tentarem entrar em contacto umas com as outras. O resultado é uma hilariante viagem sobrenatural onde Joaquim Monchique se destaca num
one man show delirante e repleto de acção.
Autor Miguel Falabella / Encenação António Pires
Cenografia Joaquim Monchique e Rui Filipe Lopes
Música Hugo Franco / Desenho de Luz Luís Duarte
Com Joaquim Monchique

Classificação Etária – m/14

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!
Preços:
CADEIRAS DE
ORQUESTRA

PLATEIA

TRIBUNA

Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes)

14,00 €

12,40 €

10,80 €

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:

15,50 €

13,90 €

12,30 €

Não Sócios Clube PT

16,00 €

14,40 €

12,80 €

LUGARES LIMITADOS
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 4 DE JANEIRO
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, lugares pretendidos e contacto móvel.
PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 4 DE JANEIRO):
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.

