COLISEU DO PORTO

18 DE JANEIRO DE 2019
21H30
O Musical que foi catapultado para a fama mundial através do filme, que estreou precisamente há 40 anos atrás, chegou finalmente a Portugal e tem dado muito
que falar! Depois de várias sessões esgotadas no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, onde recebeu perto de 30.000 espectadores, "Grease, O
Musical" chega finalmente ao emblemático Coliseu do Porto!
Passado na Califórnia, no final dos anos 50, inicio dos anos 60, Grease conta-nos a historia de um amor de verão vivido entre um casal de adolescentes.
Danny e Sandy trocam juras de amor durante as férias, e são surpreendidos pelo destino quando se reencontram novamente no liceu. A partir daí, terão de lidar
com todos os problemas típicos da adolescência e dos grupos de amigos a que pertencem, numa divertida trama que reflecte o comportamento dos jovens
daquela época. O final feliz derrete corações e o humor insólito dos adolescentes na flor da idade, faz deste argumento um clássico que tem atravessado
gerações e continua em cena em inúmeras salas de teatro nos EUA.
Com Diogo Morgado e Mariana Marques Guedes nos principais papéis, venha reviver connosco os hits que marcaram toda uma geração, naquele que
é o musical das nossas vidas! Deixe-se envolver por este elenco fabuloso numa mega produção que não vai querer perder!
Elenco:
Diogo Morgado
Mariana Marques Guedes
Ana Queirós, Beatriz Barosa, Carlota de Bastos Carreira, Catarina Siqueira, Diogo Faria, Diogo Velez, Emanuel Almeida, João A. Guimarães, Joana Oliveira,
Jorge Rosa, Luisa Salgueiro, Maria Sampaio, Ricardo Trêpa, Samuel de Albuquerque

Classificação Etária – m/12

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!
NOTA: Os bilhetes serão entregues aos inscritos em data e local a combinar.
Preços:
2ª PLATEIA

Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes)
Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:
Não Sócios Clube PT

GALERIA
SEM MARCAÇÃO

GERAL
SEM MARCAÇÃO

23,00 €

15,00 €

13,00 €

24,50 €
25,00 €

16,50 €
17,00 €

14,50 €
15,00 €

LUGARES LIMITADOS
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 3 DE 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, lugares pretendidos e contacto móvel.
PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições - 3 DE JANEIRO 2019):
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.

