COLISEU DO PORTO
26 DE JANEIRO DE 2019
21H30
Classificação Etária – m/14
OS VIZINHOS DE CIMA é uma comédia que faz uma reflexão sobre a vida conjugal e a sexualidade através de dois casais que vivem no mesmo edifício. Um
texto fresco e ágil no qual Cesc Gay aborda com ironia e humor temas como a convivência, a coragem, o sexo, o amor e as aparências. Um casal convida os
seus vizinhos de cima para jantarem em sua casa. À medida que noite avança o casal toma conhecimento das loucuras sexuais dos seus vizinhos, o que os leva
a repensar a sua própria relação — repleta de repressões e imersa em monotonia. O confronto com a vida dos vizinhos de cima vai levá-los ao limite e fazê-los
tomar algumas decisões no que diz respeito à sua relação. Fernanda Serrano, Pedro Lima, Ana Brito e Cunha e Rui Melo dão corpo às intensas personagens
de um espetáculo que o vai pôr a refletir – e a rir!- sobre o que se passa entre quatro paredes. OS VIZINHOS DE CIMA marcam a estreia no teatro do cineasta
Cesc Gay. Estreado primeiro Barcelona, converteu-se rapidamente no grande sucesso da temporada, esgotando todas as apresentações e batendo recordes de
espectadores. Chegou mais tarde a Madrid, onde registou um sucesso imediato junto da crítica e do público.
Ficha Artística
Texto Cesc Gay Encenação Maria Henrique Tradução Maria João Rocha Afonso Música Original Filipe Melo Cenário e Adereços Rui Filipe
Lopes Figurinos Isabel Carmona Desenho de Luz Luís Duarte Produção Força de Produção
Com Ana Brito e Cunha, Fernanda Serrano, Pedro Lima e Rui Melo

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!
NOTA: Os bilhetes serão entregues aos inscritos em data e local a combinar.
Preços:
1ª PLATEIA
Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes)

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:
Não Sócios Clube PT

18,00 €
19,50 €
20,00 €

2ª PLATEIA

GALERIA
SEM MARCAÇÃO

16,00 €
17,50 €
18,00 €

10,00 €
11,50 €
12,00 €

Lugares limitados
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :

16 DE JANEIRO
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 – 16 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.

