Evento em LIVE STAGE
11 DE FEVEREIRO
22H00
DURAÇÃO: 2 horas
Composto por versões inéditas do repertório da banda, Sol Posto integra três performances gravadas ao vivo e em exclusivo para o filme.
As atuações ocorrem em três momentos distintos do dia: crepúsculo, noite e alvorada.
Tal como na vida quotidiana recente, o filme enfrenta a ideia de um período de ponderação em vez de ação, e de suspensão em vez de concretização.
As horas de Sol Posto são palco do descanso, da reclusão, dos sonhos e dos planos, da escuridão, da espera e do desconhecido.
Se por um lado pretende evocar os mais verossímeis aspetos da experiência de um concerto, torna-se também numa oportunidade de quebrar a barreira física do tradicional
palco/plateia, aproximando o espetáculo do espectador, trazendo-o para dentro do palco e colocando-o a uma distância de cumplicidade com os músicos.

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

Preços:
PREÇO

Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes)
Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:
Não Sócios Clube PT

4,50 €
6,00 €
6,50 €

NOTA: O EVENTO SÓ PODERÁ SER ASSISTIDO NA HORA E DATA INDICADOS.

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
5 DE FEVEREIRO

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 – 5 DE FEVEREIRO):
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.

