Fórum da maia – grande auditório

10 de março
21H30
Classificação: M/12 anos
Duração: 60 MINUTOS
Tozé Martinho e Flávio Gil trazem ao palco do Grande Auditório do Fórum da Maia, dia 10 de março, às 21h30, a peça "Tu Queres é Revista".
Um espetáculo recheado de humor e muita crítica social e política.
Esta recente produção da Aplaude Sucesso, que é dirigida por Tozé Martinho, é constituída por vários números musicais que transportam o
público para o quotidiano dos portugueses.
Pelo meio de muito humor, boa disposição e gargalhadas, a crítica social e política são uma constante.
Este espetáculo protagonizado por Tozé Martinho, autor e ator, de televisão responsável por várias telenovelas entre as quais se destacam "Deite Quase Tudo; Olhos de Água e A Outra" e também encenador de várias comédias tais como "Super Silva; Calcinhas Amarelas; Pijama para
Seis" integra no seu elenco grandes atores.
Os textos são da autoria de Flávio Gil e Renato Pino.
A coreografia é de Miguel Valentino, que também integra o corpo de baile, as músicas e orquestrações são de Carlos Dionísio, a cenografia e
grafismo é de autoria de Henrique Bezerra e a direção de ensaios e a construção do projeto teatral são da responsabilidade de Tozé Martinho e
Flávio Gil.
Elenco composto por: Tozé Martinho, Carla Janeiro, João Paulo Sousa, Rita Simões, Miguel Linares, Ana Paiva, Miguel Valentino, Tatiana
Santos, Thora Jorge e Bruno Paredes.

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!
NOTA: Os bilhetes serão entregues aos inscritos em data e local a combinar.
Preços:
POR PESSOA
Sócios Clube PT
(efetivos/auxiliares/praticantes)
Funcionários PT no ativo
Não Sócios Clube PT

8,00 €
9,50 €
10,00 €

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 23 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), nome dos acompanhantes e contacto móvel.
PAGAMENTOS
(até à data limite das inscrições - 23 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 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.

