TEATRO SÁ DA BANDEIRA

27 DE MAIO DE 2018
11H00
Com mais de 40.000 espetadores, várias sessões abertas ao público e direcionadas para equipamentos escolares HAKUNA MATATA chega finalmente ao PORTO!
HAKUNA MATATA O MUSICAL, leva-nos numa viagem pela vida do suricata mais conhecido da savana. Quando cresce, decide deixar os pais e partir à aventura
rumo à cidade grande. E é lá que vive as maiores aventuras que alguma vez sonhou viver. Entre divertidas peripécias com a diretora do jardim zoológico e encontros
inesperados, ele apercebe-se que o seu coração está na selva, junto da sua família e dos seus amigos. Decide então, depois de muitas aventuras, regressar a casa.
Ele só não sabia que o dia do seu regresso era também o dia da grande festa de nascimento do novo rei da selva.
E a aventura nunca acaba, pois é nesse dia que conhece aquele que será o seu companheiro para a vida!
FICHA TÉCNICA
Produção: ProtagonizaMagia
Um espetáculo de Ana Balbi
Autoria e Encenação: João Duarte Costa
Coreografia: Andreia Lemos
Elenco: Afonso Sousa, Ivo Melo, Gonçalo Lima, Marta Taborda, Sara Brás e Zita Milene.

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

8,00 €
9,50 €
10,00 €

8,00 €
9,50 €
10,00 €

LUGARES LIMITADOS
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :

DIA 10 de MAIO de 2018
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, lugares pretendidos e contacto móvel.
PAGAMENTOS
(até à data limite das inscrições – 10 DE MAIO):
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.

