PAVILHÃO MULTIUSOS DE GONDOMAR

12 DE NOVEMBRO
21H30
A melhor banda tributo aos Queen do mundo, God Save The Queen/DSR, vai passar por Portugal, com dois concertos inéditos, no próximo dia
11 de novembro no Campo Pequeno, em Lisboa, e dia 12 de novembro no Pavilhão Multiusos de Gondomar, Porto, onde vai recriar a vida e
obra do inesquecível Freddie Mercury.
O talento único de Pablo Padín, juntamente com a sua grandiosa banda, os God Save The Queen/DSR, a soprano Daniela Ratti, e mais de 120
músicos em palco e entre coros e orquestra, prometem momentos únicos que dificilmente se vão repetir, com um concerto inédito e muito
especial, diferente de tudo o que já assistiu em Portugal.
Com o objetivo e homenagear os 25 anos do desaparecimento de Freddie Mercury, uma lenda inigualável no panorama musical mundial,
contamos com a com direcção do maestro Cristiano Silva, um profundo conhecedor dos Queen e a colaboração da Orquestra Filarmonia
das Beiras com apoio SEC/DG das Artes e coro DeCA/UA.
Prometemos surpreender os fãs nestas duas noites em Portugal, num concerto de arrepiar.
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:
BANCADA
C
Sócios Clube PT
(efetivos/auxiliares/praticantes)
Funcionários PT no ativo
Não Sócios Clube PT

23,00 €
24,50 €
25,00 €

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 3 DE NOVEMBRO
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-3 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.

