TEATRO SÁ DA BANDEIRA
2 DE DEZEMBRO 2018
11H30
Uma família Britânica viaja num barco ao largo de África. Surpreendido por uma violenta tempestade o barco afunda-se mas dão á costa são e salvos.
Completamente sós na selva africana aprendem a conviver com os animais, principalmente os orangotangos e macacos.
Mas um Tigre vem perturbar este equilíbrio e Tarzan, com a morte dos seus pais ainda bébé, acaba por ser criado pelos macacos. Os anos passam e Tarzan
cresce forte e resistente e consegue comunicar facilmente com os animais. Um dia aparece um grupo de exploradores europeus, entre os quais uma bela jovem,
Jane, que irá travar conhecimento com Tarzan e ajudá-lo a descobrir a sua verdadeira história. O líder da expedição um caçador sem escrúpulos vê em Tarzan
uma maneira fácil de ganhar dinheiro apresentando-o na Europa como o verdadeiro Homem- Macaco. Após muitas aventuras Tarzan e Jane acabam juntos em
Africa onde irão permanecer em perfeita harmonia com a natureza. A ViVonstage e o Teatro Sá da Bandeira apresentam TARZAN O MUSICAL numa nova
produção que promete ser o grande espectáculo de 2018. A história do homem da selva, é agora apresentada em musical, por um elenco com mais de 15 actores
e cantores, 6 bailarinos e acrobatas, músicos e ainda um coro de crianças. Com efeitos especiais de cortar a respiração, cenários fantásticos, voos e acrobacias,
iremos viver intensamente as aventuras de Tarzan na selva Africana com os seus amigos! Uma história de sobrevivência num ambiente agreste, na capacidade
de adaptação e convivência salutar com o meio ambiente e com todos os seres vivos. Numa época em que a preservação dos habitats naturais e o cuidado
especial com o equilíbrio dos ecossistemas são temas importantes e transversais a todas as gerações, é para nós relevante reforçar essa mensagem e contribuir
com a nossa arte para a difundir. Devido á dimensão e ás exigências desta produção o Teatro Sá da Bandeira irá ser completamente transformado pelo que é
garantida uma grande surpresa ao público que irá presenciar TARZAN a partir de 25 de Novembro.
Com música ao vivo e com um elenco fantástico TARZAN é um musical diferente para toda a família!
M/ 3 ANOS

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!
Lugares limitados!!!!!!!
NOTA: Os bilhetes serão entregues aos inscritos em data e local a combinar.
Preços:
CADEIRAS DE
ORQUESTRA

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares, praticantes)
Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:
Não Sócios Clube PT

10,50 €
12,00 €
12,50 €

PLATEIA

10,50 €
12,00 €
12,50 €

TRIBUNA

8,00 €
9,50 €
10,00 €

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 15 DE NOVEMBRO 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), contacto móvel, nome de todos os participantes e lugares pretendidos.
PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições-15 DE NOVEMBRO):
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.

