Conchas é uma coprodução internacional para bebés, resultante do projeto Hands full of Shells and Feet full of Flowers, um processo criativo colaborativo
desenvolvido entre d’Orfeu AC, Marionetas de Mandrágora e Franzisca Aarflot produksjoner (Noruega). Partindo da memória coletiva de ambos os países (Portugal e
Noruega), misturou-se a música, a expressão dramática e corporal, o movimento e as marionetas e encontrou-se um compromisso cultural identitário. Um
espetáculo icónico onde a abordagem não-verbal ganha forma através da fusão fonética das duas línguas, criando novas palavras e sons, aliada à musicalidade e
à linguagem corporal. “Conchas” conta a história de viajantes, pintados na tela, reais e imaginários, privilegiando os bebés e as suas famílias, porque este público
é a semente que germina.
Coprodução D’ORFEU AC / MARIONETAS DE MANDRÁGORA
Encenação FILIPA MESQUITA
Interpretação e manipulação CLARA RIBEIRO
Interpretação e música RICARDO FALCÃO
Apoio à Dramaturgia FRANZISKA AARFLOT
Criação musical MANUEL MAIO E RICARDO FALCÃO
Marionetas, cenário e adereços ENVIDE NEFELIBATA

LUGARES LIMITADOS!
Teatro do bolhão
PALÁCIO DO BOLHÃO
RUA FORMOSA, 342/346, 4000-249 PORTO

INSCRIÇÕES E PAGAMENTO ATÉ DIA 24 DE JANEIRO

PREÇOS:
Bilhete
Bebes (0 aos 5)+acompanhante

Bilhete
Acompanhante Extra

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e
praticantes)

8,00 €

4,00 €

Funcionários PT no ativo:
Não Sócio Clube PT

9,50 €
10,00 €

5,50 €
6,00 €

INSCRIÇÕES:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 2000168 / 9, 22 6185245, 22 6184822 ou zn@clubept.pt; cptnorte@sapo.pt indicando:
nome, numero de sócio (numero de funcionário), contacto móvel, idade dos bebés e nome de todos os participantes.
PAGAMENTOS
(até à data limite das inscrições-24 de JANEIRO):
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.

