E se de repente a porta dos bastidores se abrisse e o espectador tivesse acesso ao que por lá se passa?
Um olhar alucinante sobre o teatro e as loucuras e devaneios dos que o fazem, cujas tendências para crises descontroladas de ego, falhas de memória e alguma
promiscuidade transformam cada atuação numa verdadeira aventura de alto risco.
A Pior Comédia do Mundo não é só uma peça, mas sim duas: simultaneamente um espetáculo de comédia e o drama de bastidores que se desenvolve durante
a sua preparação. Através de três momentos chave – o ensaio geral, a noite de estreia e um espectáculo no fim de uma atribulada digressão – acompanhamos a
crescente tensão entre os membros de um elenco à beira de um colapso nervoso coletivo.
A Pior Comédia do Mundo é uma deliciosa farsa de bastidores com exultantes momentos de comédia.
A Pior Comédia do Mundo, no original, Noises Off, foi levado a cena pela primeira vez em 1982. Da autoria do multi-nomeado e vencedor de um Tony, Michael
Frayn, é considerado por muitos críticos como o melhor texto de comédia escrito no século XX. Desde a estreia até à actualidade, contou com inúmeras
reposições nas mais prestigiadas salas do mundo – do West End à Broadway. Foi nomeada para o Tony de Melhor Espetáculo de Comédia e recebeu os prémios
Evening Standard e Olivier, na mesma categoria, entre outras distinções.
Texto Michael Frayn
Encenação Fernando Gomes
Tradução Ana Sampaio
Cenografia Eric da Costa
Música Filipe Melo e Nuno Rafael
Figurinos José António Tenente
Desenho de Luz Luís Duarte
Assistente de encenação Sónia Aragão
Apoio a ensaios Nélson Queirós
Construção de cenário Leonel & Bicho
Construção de adereços Virgínia Rico
Co-produção Força de Produção e Teatro da Trindade INATEL
Com Ana Cloe, Cristóvão Campos, Elsa Galvão, Fernando Gomes, Inês Aires Pereira, Jorge Mourato, José Pedro Gomes, Paula Só e Samuel Alves

Classificação Etária: m/ 12 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

18,00 €
19,50 €
20,00 €

PLATEIA

16,00 €
17,50 €
18,00 €

TRIBUNA

13,00 €
14,50 €
15,01 €

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES :
23 JANEIRO DE 2019
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, contacto móvel e indicação dos lugares pretendidos.

PAGAMENTOS
(até à data limite das inscrições – 23 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.

