ANIVERSÁRIOS COM ARTE

// ANIVERSÁRIOS COM ARTE
Vem ao teatro, assiste ao espetáculo e torna a
tua festa de aniversário um momento
inesquecível!
No fim do espetáculo terás uma surpresa…
Convida a tua família e os teus amigos para um
lanche.
e…PARABÉNS!!!

// O ESPETÁCULO
O SOLDADINHO DE CHUMBOMUSICAL
Adaptação do conto de
HANS CRISTIAN ANDERSEN
Uma equipa de criativos de excelência sustenta, com inteligência e imaginação esta
produção, prometendo ampliar as peripécias do pequeno conto de Andersen e as
andanças do soldadinho de chumbo num musical ambicioso fantástico-cómico. Um
espetáculo onde se pretende aliar a alta qualidade da narrativa original a uma curiosa
versão livre despertando nos adultos as memórias enterradas das histórias infantis, e
nas crianças o espanto e a entrega perante a lógica de um mundo imaginário que os
surpreende. É raro encontrar na Literatura Infantil um conto que retrate o herói da
historia como uma pessoa com deficiência. Naturalmente as crianças demonstram
curiosidade em saber o porquê da diferença. Contudo, somos nós adultos que temos
dificuldade em dar uma resposta, por mais simples que seja.
Desejamos que o nosso Soldadinho seja (re) montado em tantos outros espaços no nosso
quotidiano e quiçá aprendamos a conviver e a respeitar as nossas diferenças!

FICHA ARTÍSTICA
Fernando Gomes
Texto e encenação
Quim Tó
Música e direção musical
Victor Linhares
Coreografia
Kim Cachopo
Cenografia
Rafaela Mapril
Figurinos
João Cachulo
Desenho de Luz

// PROGRAMA
SÁBADOS e DOMINGOS
14:30– Chegada ao Teatro
15:00 – Início do espetáculo (Auditório)
Duração aproximada de 1:45 com intervalo
16:45 – Sessão de autógrafos com os artistas
no foyer
16:45 às 18:15 – Lanche (Galeria)

// PAGAMENTO
FORMAS DE PAGAMENTO
(espaço para lanche)

A reserva implica um pagamento antecipado do
valor total da utilização do espaço para o lanche
(mínimo 10 pessoas), a efetuar no prazo máximo
de uma semana a contar da data da marcação. A
falta do pagamento implica o cancelamento
imediato da reserva.
Só há restituição do pagamento em caso de
cancelamento comunicado ao TIL até 15 dias antes
da realização da festa.

• Diretamente no Teatro (MB ou dinheiro).
• Por transferência bancária para o NIB
.0036 0283 9910 0005 16674 Montepio.
• Caso o pagamento seja efetuado por
transferência/depósito, é necessário o
envio do comprovativo através do e-mail
m.joaovieira@til-tl.com

// PAGAMENTO
O restante pagamento (bilhetes) é efetuado até 48h antes
do dia do espetáculo.
Para alteração do número de convidados deverá
contactar-nos imperativamente até à semana anterior à
realização da festa. Caso contrário será considerado o
número previamente reservado.
A alteração deverá ser requisitada através de e-mail
após contacto telefónico.
Contactos: 218860503 |

info@til-tl.com

CONVITES

O TIL – Teatro Infantil de Lisboa tem disponível para
impressão, na sua página Web, convites para a festa das
crianças.
http://www.til-tl.com

FORMAS DE PAGAMENTO
(Bilhetes)

• Diretamente no Teatro (MB ou dinheiro).
• Por transferência bancária para o NIB
.0036 0283 9910 0005 16674 Montepio.
• Caso o pagamento seja efetuado por
transferência/depósito, é necessário o
envio do comprovativo através do e-mail
info@til-tl.com

// O SOLDADINHO

DE CHUMBO - MUSICAL
ANIVERSÁRIOS

GRUPOS + 10

GRUPO + 50

ANIVERSARIANTE

ESPETÁCULO

ESPAÇO FESTA

LANCHE

(bilhete)

(1h30)

(valor base)

8,50€
(por pessoa)

8,00€
(por pessoa)

CONVITE

90,00€

90,00€

7,00€
(por pessoa)

7,00€
(por pessoa)

// ESPAÇO
Teatro Armando Cortez - Casa do Artista

Galeria Raul Solnado

Foyer

Palco

Plateia

(Lotação 337)

// CONTACTOS
CONTACTO
info@til-tl.com

www.til-tl.com

MORADA

