JOÃO PEDRO PAIS " 20 ANOS "

CASA DA MÚSICA
4 DE MARÇO DE 2018
21H00
Em 2017, a 03 de Novembro, João Pedro Pais completa 20 anos de carreira e assinala a data com o lançamento de um novo álbum que inclui “20 Anos das suas
Canções e mais 02 Inéditos”:
“Entrei devagar. Pensativo e apreensivo. Duvidei, mas não vacilei. Canto e escrevo quem ouço e vejo.
O meu público é-me intenso, e por isto retribuo-vos 20 anos das minhas e vossas canções.
Obrigado e um abraço. joão pedro pais”
João Pedro Pais lançou o seu primeiro álbum de originais, Segredos, a 04 de Novembro de 1997. “Ninguém (é de ninguém)” e “Louco (por ti)” tornaram-se dois
dos temas mais emblemáticos da sua carreira. A festa de aniversário, com o novo Disco em destaque, passa também pelo Porto, e está marcada para os dias 03
e 04 de Março de 2018, onde João Pedro Pais sobe pela 1ª vez em nome próprio ao palco da Casa da Música. Com um espetáculo cuidadosamente preparado
para assinalar estes dois eventos, o Artista irá partilhar com os fãs uma vida dedicada à música, com a energia contagiante que se lhe conhece quando atua ao
vivo. Trata-se de um concerto recheado de grandes canções que nos prende do primeiro ao último acorde, revelando a maturidade de um compositor a superar
novos desafios.
Em palco, irá apresentar a formação que o tem acompanhado nos últimos anos.
João Pedro Pais – Voz e guitarra
Rui Almeida – Pianos
Fernando Tavares – Bateria/percussão
Sérgio Mendes – Guitarras
Donovan Bettencoutr – Baixos

Classificação Etária – m/6

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!
Lugares limitados
NOTA: Os bilhetes serão entregues aos inscritos em data e local a combinar.
Preços:
2ª PLATEIA
Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes)

18,00 €

Funcionários PT no ativo

19,50 €
20,00 €

Não Sócios Clube PT

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :

DIA 9 de fevereiro
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 de todos os participantes e contacto móvel.
PAGAMENTOS
(até à data limite das inscrições-9 de FEVEREIRO):
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 nib: 003520660008486913035.
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt.

