TEATRO SÁ DA BANDEIRA
3 DE OUTUBRO DE 2018
22H00
Classificação Etária – m/16
A meteórica ascensão do fenómeno cómico em Portugal conhece um dos seus mais importantes marcos, com a realização da primeira edição
do STAND UP TOGETHER! - Festival Internacional de Comédia. Nos dias 3 e 4 de outubro, no Teatro Sá da Bandeira, na glamorosa cidade do
Porto, alguns dos maiores nomes da comédia nacional juntam-se a destacados comediantes internacionais, para formar um pelotão de seis
nacionalidades, pronto a bombardear a prevista enchente de fãs de comédia. O festival assume duas línguas oficiais: Português e Inglês. Cada
noite será dedicada a uma dessas línguas. O modelo de atuações da noite segue a tradicional forma anglo-saxónica, com cinco comediantes,
intercalados pelas intervenções do Mestre de Cerimónias (MC). A primeira noite, falada em língua portuguesa, terá como anfitrião Rui Xará,
também o mentor de todo o festival. O conhecido comediante português sobe a palco para consagrar o estatuto de grande impulsor do circuito
independente de comédia português. A experiência de dezanove anos de carreira servirá para deixar o público a ferver, antes de receber os
cabeças de cartaz: os brasileiros Rafinha Bastos e Victor Sarro, assim como o português Aldo Lima. As primeiras atuações da noite são da
responsabilidade do ícone português Miguel Sete Estacas e do respeitado cómico brasileiro Osvaldo Barros. O festival internacional de
comédia STAND UP TOGETHER!, idealizado por Rui Xará e materializado por uma vasta equipa de produção, também ela entusiasta e
habituada à organização de eventos de índole cómica, promete uma celebração da comédia como fenómeno artístico relevante e de grande
popularidade, proporcionando ao público uma experiência cultural única e inovadora no panorama português.
Imperdível!

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!
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

CADEIRAS DE
ORQUESTRA

PLATEIA

TRIBUNA

20,50 €
22,00 €
22,50 €

18,00 €
19,50 €
20,00 €

15,50 €
17,00 €
17,50 €

LUGARES LMITADOS!

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 21 DE SETEMBRO
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 que pretende e contacto móvel.
PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 21 DE SETEMBRO):
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.

