CAMPANHA A PREÇOS REDUZIDOS COM RESERVAS ATÉ 5 DE JULHO

Amada por todos, Simone de Oliveira é sinónimo de força, autenticidade e coragem.
Artista completa, na sua carreira abraçou mais de sete ofícios, fazendo sempre frente aos desafios que a vida lhe lançou.
Sem temer, ou temendo muito, desbravou caminhos e fez-se ouvir numa sociedade adversa às mulheres com voz.
Foi jornalista, locutora de continuidade, apresentadora de concursos e programas de televisão e rádio quando a voz, possante e enérgica, a fintou.
Lutou e sobreviveu; regressou às canções que a notabilizaram, aos poetas controversos a cuja obra cedeu a alma,
aos palcos que a amavam como cantora e actriz, ao público que aplaudia a Artista e a Mulher.
Aos 79 anos, Simone de Oliveira ainda tem sonhos por concretizar e muitas memórias para partilhar.
A partir de temas icónicos como “Desfolhada”, “Sol de Inverno”, “Esta Palavra Saudade” e “Tango Ribeirinho”, Simone vai desvendar-se e, mais uma vez,
entregar-se publicamente pelo que acredita, pelo que sente como destino, pelo que a torna um exemplo acarinhado por todos os portugueses.
Mas, SIMONE, O MUSICAL é muito mais que um musical em nome próprio, onde a sua história, recheada de personagens como Varela Silva, Ary dos
Santos, Carlos do Carmo e David Mourão Ferreira, é pautada pela música e humor.
Ao lado de FF, José Raposo, Maria João Abreu, Marta Andrino, Pedro Pernas, Ruben Madureira, Sissi Martins e Soraia Tavares, Simone tem encontro
marcado com todos nós no Coliseu Porto.

Ficha técnica:
Texto e encenação – Tiago Torres da Silva
Dir. Musical – Renato Júnior
Cenografia - Catarina Amaro
Figurinos – Dino Alves
Desenho de Luz – Paulo Sabino
Coreografia – Paulo Jesus
Fotografia do Cartaz – Rui Figueiredo
Assistente de encenação – Salvador Nery
Elenco – Simone de Oliveira, FF, José Raposo, Maria João Abreu, Marta Andrino, Pedro Pernas, Ruben Madureira, Sissi Martins, Soraia Tavares
Produção – UAU

Classificação Etária: m/ 6 anos

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!
Lugares limitados!!!!!!!
NOTA: Os bilhetes serão entregues aos inscritos em data e local a combinar.

Preços:

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

2ª PLATEIA

GALERIA
SEM MARCAÇÃO

GERAL
SEM MARCAÇÃO

15,00 €
17,50 €
18,00 €

11,00 €
13,50 €
14,00 €

9,00 €
11,50 €
12,00 €

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES :
DIA 5 DE JULHO

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
(deverá ser efetuado no ato da reserva dos bilhetes):
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.

