Evento em LIVE STREAMING
20 DE FEVEREIRO
10H30
DURAÇÃO: 45 MINUTOS
SINOPSE
Título: BEBETECA
Apresentação do projeto: O programa Bebeteca proposto pelo coletivo O Som do Algodão é desenhado, em exclusivo para a primeira infância. Uma experiência sensorial, performativa e
sonora para partilhar entre famílias. Um berço criativo onde se juntam bebés, pais e sensações. A pele, o som, a curiosidade, a vontade de viajar. Um mundo novo onde se ganham asas, onde
se aprende a voar, onde se lançam novos voos e se abrem caminhos a novas experiências. Este projeto inclui três sessões que se desenvolvem em torno do tema AVES. Aquele que voa, aquele
que faz o seu ninho, aquele que ensina a voar, aquele que aprende, aquele que emigra, aquele que regressa.
Experimentação sonora, performance criativa, expressão dramática e experimentação coreográfica encontram-se para estimular vínculos e afetos e a curiosidade pela experiência artística
vivida no casulo familiar.

Título: VOAR
Género: música e narração oral para bebés

Público-alvo: crianças a partir dos 3 meses
Sinopse: E quando abrimos as asas…? É a vertigem da liberdade, sentir o vento na cara, uma vontade desmedida de nunca mais voltar. Voar entre embalos nos braços dos
pais. Voar ao som das palavras. As aves voam para ir, voam para sentir, voam em liberdade, em bando. Mas também voam na hora de regressar. Uma viagem que é
também um regresso. O recomeço.
COMPRE OS SEUS BILHETES ATRAVÉS DO CLUBE PT E ASSISTA EM SUA CASA

Preços:

PREÇO
Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes)

1,00 €

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:

2,50 €

Não Sócios Clube PT

3,00 €

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

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
17 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 – 17 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.

