50% de desconto e
ainda assista a 4
espetáculos pelo
preço de 3

Enquadramento

CULTURA

Teatro
Musicais infantojuvenis

Regresso à cultura: Musicais para toda a família!

A Boutique da Cultura está de volta após o confinamento, com o espetáculo A CAIXINHA DAS SURPRESAS, uma sugestão
segura para desconfinar as famílias, que, mais que um espetáculo, é uma experiência!
Trata-se não de um, mas de quatro espetáculos infantojuvenis, para toda a família, emocionantes, divertidos e sempre com
uma mensagem importante... que o público nunca sabe qual vai ser! O público infantil, pelo menos! Em suma, o espetáculo a
que o público (mais jovem) vai assistir só é conhecido no momento em que este começa!
Mais do que assistir a um belíssimo espetáculo, as crianças são levadas a jogar um jogo: quem conseguir "acertar" e assistir a
três espetáculos diferentes (ganhando os respetivos carimbos numa caderneta especial), ganha o direito a ver o quarto
espetáculo gratuitamente! Mas para isso, tem que abrir a caixinha de surpresas e ver o que de lá sai! E quem assistir a
espetáculos repetidos? Tem direito a um brinde especial no final, pois claro!
Em resumo, os pais são convidados a proporcionar aos seus rebentos mais do que um espetáculo: é uma experiência, um jogo e
sempre uma novidade. E para isso, terão que guardar segredo, porque para todos os efeitos, também não sabem o que sairá da
Caixinha de Surpresas. O que sairá da Caixinha das Surpresas?? (Shiu, não digam nada a ninguém!)

Site do parceiro: Encontro de Sons | Facebook

Programa
1 a 15 de maio: "O Tesouro da Margarida"
16 a 30 de maio: "A Oficina de Corações"
5 a 13 de junho: "Sons da Disney: Especial Dia da Criança"
19 a 27 de junho: "O Esquilo Esperto“.

Data/Hora
Local

Custos

Data: todos os sábados e domingos
entre 1 de maio e 27 de junho.
Horário das sessões: 11h00.
Morada: Boutique da Cultura - Av. do
Colégio Militar, 1500-187 Lisboa.

Sócios: 3,5€ (PVP 7€).
Oferta do 4º Espetáculo, para os Sócios
que assistam aos três primeiros!

Diversos

Informações adicionais: geral@encontrodesons.com ou tel.: 960 205 487.
Data limite para inscrições: 2 dias úteis antes de cada espetáculo.
Informaremos os Sócios cujas inscrições forem consideradas (condicionado a
um número máximo de participantes).

(O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto nas marcas/empresas/entidades indicadas)
Só serão válidas as inscrições confirmadas pelo Clube Millennium bcp.

FICHA DE INSCRIÇÃO

