TEATRO SÁ DA BANDEIRA
29 de março 2019
21H30
Classificação Etária – m/16
Aldo Lima sobe ao palco em Sexo Drogas e Rock n’Roll, o icónico e incontornável, texto de Eric Bogosian.
Através de um rol de personagens masculinas frenéticas e brilhantemente desenhadas, Sexo, Drogas e Rock n’ Roll esboça um comentário hilariante e mordaz
sobre assuntos que nos assombram a todos, num one man show imperdível onde Aldo Lima está como peixe na água: sozinho em palco e pronto para tudo neste
retrato humorístico e mordaz da sociedade moderna contemporânea.
FICHA ARTÍSTICA
Texto Eric Bogosian
Encenação: Marco Medeiros
Tradução Pedro Gorman
Espaço Cénico Marco Medeiros
Desenho de Luz Luís Duarte
Com Aldo Lima
Produção Força de Produção

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!
NOTA: Os bilhetes serão entregues aos inscritos em data e local a combinar.

Preços:
CADEIRAS DE
ORQUESTRA
Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes)

10,50 €
12,00 €
12,50 €

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

PLATEIA

10,50 €
12,00 €
12,50 €

TRIBUNA

8,00 €
9,50 €
10,00 €

LUGARES LMITADOS!

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 14 DE MARÇO

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, indicação dos lugares que pretende e contacto móvel.
PAGAMENTOS
(até à data limite das inscrições – 14 DE MARÇO):
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.

