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A bYfurcação teatro apresenta O REGRESSO DE O CAPUCHINHO ENCARNADO,
desta vez no anfiteatro do Museu Nacional de História Natural e da Ciência a partir de
16 de Novembro – todos os Domingos às 11h e às 16h.
O REGRESSO DO CAPUCHINHO ENCARNADO, nem todos os lobos são maus - a partir
de 16 Novembro no Museu Nacional de História Natural e da Ciência
A história do CAPUCHINHO ENCARNADO
é sobejamente conhecida. Com este
espetáculo invertemos o que já toda a
gente sabe.
E se o capuchinho não for apenas a doce
criança que leva bolinhos à avó, que está
doente? E se esta criança for um menino
mal-educado e rezingão?
E se o nosso lobo for apenas um
apreciador de boa música e gostar de
dançar por entre as árvores?
Na nossa estória, um rapazinho vai fazer de
Capuchinho no teatro da sua escola, e o
seu avô tem 3 bilhetes para assistir ao
espectáculo. No caminho da floresta, pede
ajuda a um animal que lá habita, e que só
por acaso é o lobo. Será que o lobo o vai
ajudar?
O espectáculo é baseado no conto original
CAPUCHINHO VERMELHO. Pretendemos,
além de divertir toda a família, mostrar que
os lobos nem sempre são maus.
O REGRESSO DO CAPUCHINHO ENCARNADO, nem todos os lobos são maus é um
espectáculo destinado a toda a família (M/3) e tem um cariz cómico e divertido!
A bYfurcação – associação cultural é um grupo de teatro profissional que ao longo de mais
de 15 anos tem produzido variados espectáculos de sucesso como O Principezinho, A
Cinderela e a Alice no País das Maravilhas. Para saber mais consulte a nossa
página bYfurcação
Informações: O Regresso do Capuchinho Encarnado | a partir 16 Novembro
Domingos: 11h e às 16h
Local: Museu Nacional de História Natural e da Ciência
Classificação: M/3
Preço: 7€ (preços especiais para escolas e grupos acima d 20 pessoas)
Reservas e informações: reservas@byfurcacao.pt | 938109644 | 1820 (24horas)
Locais de venda: Museu (nos dias de espectáculo)| www.ticketline.sapo.pt, Fnac, Worten, El
Corte Inglés , C. C. Dolce Vita, Casino Lisboa, Galerias Campo Pequeno, Ag. Abreu, A.B.E.P.,
MMM Ticket, C C Mundicenter, U-Ticketline, C.C.B.
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