
CULTURA Comédia Musical

Teatro Tivoli BBVA - Estreia a 16 de abril                          “50 Sombras! - Comédia Musical”
Coliseu do Porto - 3 e 4 de julhoColiseu do Porto 3 e 4 de julho

O Clube Millennium bcp estabeleceu um protocolo, pelo qual os Associados beneficiam de 15%
de desconto para qualquer sessão disponível. Esta oportunidade é válida para bilhetes a
adquirir até ao dia 3 de maio, mediante a apresentação do cartão de sócio, para a Comédia
Musical “50 Sombras”, nos locais de venda (este desconto não está disponível online, nem é
acumulável com qualquer promoção existente).

Com produção UAU e encenação de António Pires, estreia dia 16 de abril no Teatro Tivoli
BBVA. E no Coliseu do Porto nos dias 3 e 4 de julho.

Irreverente, divertida, desinibida, com algum latex e sem meias medidas... ou cheia delas! 50
Sombras é uma comédia musical ao best-seller “50 Sombras de Grey”.

A escolha do livro 50 Sombras de Grey revoluciona o pacato clube de leitura de Pam, Carol e Bea.
Mundana Pam desfruta as tórridas cenas do livro enquanto a ingénua Carol tem dificuldade emMundana, Pam desfruta as tórridas cenas do livro, enquanto a ingénua Carol tem dificuldade em
encontrar a sua “deusa interior”. Em conjunto, imaginam Anastacia Steel, Christian Grey, Kate,
Joseph e Elliot, e dão-lhes vida em cenas... sim, essas cenas!... temperadas pelos inconfessados
desejos de cada uma.

Classificação etária: M/16 A.

 Teatro Tivoli BBVA (Lisboa) - Estreia a 16 de abril
4ª a sábado, às 21h30 | domingos, às 16h30
Preço de venda ao público: 17,50€ a 25,00€.

 Coliseu do Porto
3 e 4 de julho, às 21h30
Preço de venda ao público: 10€ a 25€.ç p

Locais de venda:
Teatro Tivoli BBVA, Coliseu do Porto, Casino Lisboa, FNAC, Worten, El Corte Inglés, CC
Dolce Vita, Galerias Campo Pequeno, Abreu, CC Mundicenter e CC MMM.

I f õ & R li 1820 (24h)Informações & Reservas ligue 1820 (24h).


