Coliseu do porto
18 de março
21H00
Após celebrarem 25 anos de carreira em 2019, com o lançamento do álbum 25LIVE@25, e terem passado grande parte do ano numa tour que recebeu algumas
das melhores críticas da sua carreira, os ícones do rock britânico, anunciam o seu regresso às salas europeias.
A banda lançou em 2019 a primeira música nova no espaço de três anos. O brilhante tema “What You Do For Love” foi um sucesso instantâneo junto dos fãs.
Recentemente seguiu-se “This Means War” acompanhado de um vídeo de uma atuação de uns fervilhantes Skunk Anansie para 800 mil pessoas na Polónia.
Os últimos 25 anos viram a banda ser aclamada mundialmente como umas das maiores bandas de rock britânicas de todos os tempos,
a própria Skin (vocalista) tornou-se numa das performers mais icónicas, modelo e musa para vários designers,
e reconhecida como revolucionária do papel das mulheres na indústria da música.
O estatuto dos Skunk Anansie continua inabalado. 2019 foi também o ano em que a banda foi presenteada com o prémio Hall of Fame nos prémios Kerrang.
Prémio já atribuído a nomes como Rage Against The Machine, Iron Maiden, Green Day, Metallica e Marilyn Manson.
Serão dois grandes concertos de celebração dos 25 anos de carreira da banda londrina.
Classificação Etária – m/06

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!
Preços:
Plateia
em pé

tribuna

Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes)

26,00 €

32,00 €

Funcionários Grupo Altice no ativo:

27,50 €

33,50 €

Não Sócios Clube PT

28,00 €

34,00 €

LUGARES LIMITADOS
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO:
DIA 3 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 – 3 DE MARÇO)
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.

