TEATRO SÁ DA BANDEIRA

9 DE ABRIL
21H00
Um sucesso de público que enche salas há 7 meses consecutivos com um elenco de luxo dirigido por um dos mais proeminentes nomes do teatro nacional.
Pedro Penim encena a adaptação portuguesa deste clássico moderno que chega finalmente ao Porto.
TODOS TEMOS UMA VIDA SECRETA
Um grupo de amigos de longa data organiza um jantar. A anfitriã propõe um jogo: cada um deixa o telemóvel sobre a mesa e cada mensagem ou chamada
que chega é lida e ouvida por todos, afinal entre amigos não há segredos.
Alguém tem algo a esconder? Jogamos?
A partir deste momento as surpresas e reviravoltas sucedem-se em espiral.
Alternando entre o drama e a comédia, os segredos de cada um serão revelados, no final da noite nada será como dantes e os amigos descobrem que são,
afinal, Perfeitos Desconhecidos.
Texto Paolo Genovese / Encenação, Tradução e Adaptação Pedro Penim
Cenário Joana Sousa / Figurinos Joana Barrios
Desenho de Luz Luís Duarte / Vídeo Joana Linda
Sonoplastia Sandro Esperança / Assistente Encenação Bernardo de Lacerda
Produção Força de Produção
Com Ana Guiomar, Cláudia Semedo, Filipe Vargas, Jorge Mourato, Martinho Silva, Samuel Alves e Sara Barradas

Classificação Etária – m/12
Preços:
CADEIRAS DE
ORQUESTRA

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares, praticantes)

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:
Não Sócios Clube PT

18,00 €
19,50 €
20,00 €

PLATEIA

16,00 €
17,50 €
18,00 €

TRIBUNA

14,00 €
15,50 €
16,00 €

Lugares limitados
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :

DIA 24 DE MARÇO
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 – 24 DE MARÇO)
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.

