A PEQUENA SEREIA MUSICAL

Muito longe da terra, onde o mar é muito azul, vivia o povo do mar. O rei desse povo tinha seis filhas, todas muito bonitas, e donas das vozes mais belas de todo
o mar. A filha mais nova era especial, com sua pele fina e delicada como uma pétala de rosa e os olhos azuis como o mar. Como as irmãs, não tinha pés mas sim
uma cauda de peixe. Ela era uma sereia.” A partir do conto original de Hans Christian Andersen, Francisco Santos e a sua equipa apresentam A Pequena Sereia,
um musical cheio de cor e fantasia! Ao longo de uma hora o Teatro Sá da Bandeira irá transformar-se num imenso oceano onde iremos acompanhar as aventuras
e descobertas da filha irrequieta do Rei Tritão sempre acompanhada pelos seus fieis amigos. Não irá faltar a terrível Bruxa do Mar e os seus lacaios que tudo
farão para complicar a vida, mas no final tudo acabará bem.
Texto, Encenação e Direcção Artística: Francisco Santos
Direcção de Atores: Filipa Guedes
Cenografia e Figurinos: Andrea Graf
A Classificação Etária – m/3

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

Sócios Clube PT
(efetivos/auxiliares/praticantes)
Funcionários PT no ativo
Não Sócios Clube PT
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8,00 €
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Lugares limitados
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 19 DE ABRIL
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, indicação dos lugares pretendidos e contacto móvel.
PAGAMENTOS
(até à data limite das inscrições-19 de ABRIL):
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.

