bYfurcação - associação cultural
CINDERELA na regaleira –até 26 Outubro 2014

CINDERELA na Regaleira | Na Quinta da Regaleira até final de Outubro

A Cinderela – Teatro Musical
Infantil na Quinta da Regaleira, em
Sintra até final de Outubro.
Após o sucesso ao longo deste
últimos 3 meses, a bYfurcação
Teatro tem o prazer de anunciar o
prolongamento da carreira até ao
final de Outubro.
Não deixe passar a oportunidade
de assistir a um espectáculo único,
apresentado ao ar-livre no local tão
emblemático como a Quinta da
Regaleira.
A CINDERELA na Regaleira
pela bYfurcação teatro
até 26 OUTURBO 2014
• Sábados às 17h
• Domingos às 11h e às 17h (esta última apenas durante Setembro)
• Disponível durante a semana para escolas e grupos organizados mediante
marcação
Nota – dia 18 Outubro a sessão não se realiza
Sinopse:

Numa floresta idílica, igual a esta onde estamos, vive uma menina que é muito
mal tratada pela sua madrasta e as filhas desta. Até ao dia em que, uma fada
madrinha, um príncipe e um sapatinho de cristal tudo mudam!
Urge sair do baile, são as badaladas, os fatos as danças e o desejo de ser
princesa!
No fim a moral é: se tens o pezinho certo, para o sapato certo, o teu sonho irá
realizar se e tu nunca mais vais arrumar a casa.

bYfurcação Teatro - criamos cultura.
T. 93 810 96 44 | anaribeiro@byfurcacao.pt
www.byfurcacao.pt
www.facebook.com/byfurcacaoteatro

bYfurcação - associação cultural
CINDERELA na regaleira –até 26 Outubro 2014

Ficha Técnica
Encenação: Paulo Cintrão | Assistente Encenação: Ricardo Karitsis
| Interpretação: Camila Cerqueira, Erica Rodrigues, Fábio Ferreira, Flávio
Tomé, Joana Lobo, e Ricardo Karitsis | Música Original: bYfurcação
| Figurinos: Flávio Tomé | Cenografia e Adereços: Flávio Tomé e Manuel
Moreira | Técnica Som e Luz: bYfurcação | Design: Alex Gozblau e Pedro
Serpa | Estagiários: José Frutuoso e Ricardo Soares | Frente de Sala: João
Ferreira | Assistente de Produção: Daniela Leal | Produção: Ana Luísa
Ribeiro
INFORMAÇÕES:
Classificação: M/3
Local: Quinta da Regaleira – Sintra
Duração: cerca 1h00
Bilhetes: 7€ (5€ para grupos superiores a 20 pessoas – mesma sessão)
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Bilhetes à venda: Bilheteira da Quinta da Regaleira | www.ticketline.pt |
Agências Abreu | Campo Pequeno | Casino Lisboa | C.C. Dolce Vita | C.C. MMM
| C.C. Mundicenter | El Corte Inglês | Fnac | Worten
Informações e reservas:
• Fundação Cultursintra FP | 219 106 650
• bYfurcação | 938 109 644 | reservas@byfurcacao.pt
• Ticketline | 1820 (24 horas) | www.ticketline.pt
Importante: As reservas deverão ser levantadas na bilheteira da Quinta da
Regaleira com antecedência. As reservas não levantadas até 30 minutos antes
do início do espectáculo serão desbloqueadas e colocadas à venda.
O espectáculo decorre ao ar livre. Caso não se reúnam as condições
meteorológicas favoráveis à boa realização do espectáculo, a bYfurcação
reserva-se o direito de cancelar a sessão, salvaguardando a remarcação dos
bilhetes ou respectivo reembolso. Aconselha-se a utilização de chapéus e
calçado confortável. O espectáculo realiza-se com um quórum mínimo de 20
espectadores.
Siga Página oficial no Facebook: facebook.com/ByfurcacaoTeatro
WWW.BYFURCACAO.PT | WWW.CULTURSINTRA.PT
Venha de comboio assistir à peça A CINDERELA NA REGALEIRA. Basta sair na
estação de Sintra e percorrer a bela vila até à Quinta da Regaleira. Consulte
aqui os horários em www.cp.pt

Saber mais:

bYfurcação Teatro no Facebook
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