Teatro sá da bandeira

16 DE dezembro de 2017
21H30
Estreado em 2012, CHAOS continua a conquistar o público que considera o espetáculo uma experiência mágica sem precedentes,
uma coleção de mistérios tornados realidade em cada representação, uma viagem mágica, pessoal, intransmissível e memorável.
Em Luis de Matos CHAOS os mais estranhos elementos interagem de forma mágica e surpreendente.
Saramago disse um dia que o “caos” é uma ordem por decifrar.
Em Luis de Matos CHAOS, o “decifrar” não é uma opção.
Os noventa minutos de espetáculo são uma combinação única da imaginação coletiva de todos que neles participam.
Não deixe de assistir a Luis de Matos CHAOS, um espetáculo para TODA a família!
Ilusão ou realidade? A escolha é sua…

Classificação Etária – m/6
Duração: 90 m
RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!
NOTA: Os bilhetes serão entregues aos inscritos em data e local a combinar.
Preços:
CADEIRAS
DE ORQUESTRA

Sócios Clube PT
(efetivos/auxiliares/praticantes)
Funcionários PT no ativo
Não Sócios Clube PT

18,00 €
19,50 €
20,00 €

PLATEIA

13,00 €
14,50 €
15,00 €

TRIBUNA

10,50 €
12,00 €
12,50 €

LUGARES LIMITADOS
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 29 DE NOVEMBRO 2017
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, contacto móvel e indicação dos lugares pretendidos.
PAGAMENTOS
(até à data limite das inscrições – 29 DE NOVEMBRO):
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 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.

