bYfurcação - Associação Cultural
“A Bela Adormecida” – Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Lisboa

“A BELA ADORMECIDA” no MUHNAC – Museu Nacional de História Natural e da Ciência |
Num formato indoor, no Auditório Manuel Valadares, nos meses de Março e Maio.

A Byfurcação Teatro apresenta “A Bela Adormecida”, no MUHNAC – Museu Nacional
de História Natural e da Ciência.
Em cena em Março aos Sábados às 16h e
domingos às 11h30, em Maio aos Sábados
às 16h e domingos às 11h30 e às 16h00, no
Auditório
Manuel
Valadares,
no
MUHNAC.
"Posso ter dormido cem anos,
mas não parei de sonhar um segundo."

Sinopse:
A história de Aurora, jovem princesa que,
por despeito de uma feiticeira, vê o seu
futuro ser amaldiçoado.
Salva pela sabedoria de uma fada, Aurora
cresce feliz, sob a proteção de todos
aqueles que a amam.
Só que o rancor da velha feiticeira
consegue ser mais forte e, ao completar
dezasseis anos, Aurora é apanhada na
terrível maldição.
Como poderá ser salva, a bela princesa? Que destino estará reservado à maléfica
feiticeira? Poderá o bem vencer o mal?
Venha conhecer o final desta versão do grande clássico dos irmãos Grimm.
“A Bela Adormecida”, um espetáculo para miúdos e graúdos. Estamos à sua espera.

Ficha Técnica
Texto original: João Ascenso | Encenação: Paulo Cintrão | Interpretação: Ana Lúcia
Magalhães, Mário Abel, Rafael Serra e Ricardo Karitsis | Música Original: Nuno Cintrão |
Figurinos e adereços: Byfurcação Teatro | Cenografia: Fernando Fernandes | Design
gráfico e imagem: Carlos Moura | Técnico de som e luz: Fernando Fernandes | Produção:
BYfurcação Teatro
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Informações:
“A BELA ADORMECIDA” no AUDITÓRIO MANUEL VALADARES NO MUHNAC
Março | sábados 16h00 e domingos 11h30 |
Maio | sábados 16h00 e domingos 11h30 e às 16h00 |
*Excepto 23 e 24 Maio e 04 Maio
Local: Auditório Manuel Valadares no MUHNAC em Lisboa
Classificação: M/3
Preço: 8€ (a partir dos 3 anos inclusive)
Menores de 3 anos podem assistir mediante pagamento de bilhete de 3€
Duração: 50m
Capacidade: 120 lugares

**Dias 23 e 24 Maio e 04 Maio
não se realizam sessões.

Disponível
escolas

para

mediante

grupos

e

marcação

prévia.

Bilhetes à venda: No local no dia do espetáculo | 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 e C. c. Mundicenter, Fórum Aveiro, U-Ticketline, C.C.B, Time Out
Mercado da Ribeira, Shopping Cidade do Porto, Lojas NOTE, SuperCor – Supermercados
e ASK ME Lisboa.
Compra online:
https://ticketline.sapo.pt/evento/as-historias-da-carochinha-38681
Informações e reservas:
• bYfurcação | 938 109 644 | reservas@byfurcacao.pt
• Ticketline | 1820 (24 horas) | www.ticketline.pt
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Condições Especiais:
Oferta 20% desconto mediante a apresentação do respectivo cartão, para sócios, colaboradores
e familiares directos do: ACP – Automóvel Clube de Portugal; ARCCAS - Associação Recreativa
e Cultural da Caixa Agrícola Seguros; Cofre de Previdência, EMC; Faculdade de Letras de Lisboa
(colaboradores, alunos e antigos alunos); Ibero Assistencia, Leroy Merlin, Mapfre Asistencia,
NOESIS; People Family Club; Progresso Clube, Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos,
STHA - Sindicato dos Técnicos de Handling e Aeroportos; clientes das lojas Kid to Kid com
apresentação de talão de compras tem desconto de 20%, leitores da revista Estrelas e Ouriços e
Up To Kids com a apresentação da revista tem desconto de 20% | Cartões bYfurcação usufruem
de 50% desconto | Escolas e Grupos com Condições Especiais | Descontos aplicáveis apenas no
local e com reservas efetuadas para: reservas@byfurcacao.pt | Ofertas não acumuláveis.
•

Desconto de 20% no bilhete para visita livre ao Museu com a apresentação do bilhete do
teatro, no próprio dia ou no dia seguinte. Para tal deve apresentar na bilheteira do
MUHNAC o bilhete do teatro. A entrada no Museu deve ser feita pela bilheteira,
mostrando o bilhete do teatro bYfurcação ao operador da bilheteira MUHNAC (que deve
inclusive marcar o bilhete para que seja reconhecido depois para o desconto acima
indicado).

Importante:
• As reservas deverão ser levantadas na bilheteira com antecedência.
• As reservas não levantadas até 30 minutos antes do início do espetáculo serão
desbloqueadas e colocadas à venda.
• A bilheteira para o teatro fecha 10 minutos antes do início do mesmo.
• Após o início do espetáculo não são permitidas entradas, e os bilhetes adquiridos não terão
direito a reembolso.
• As crianças com menos de 3 anos podem entrar mediante o pagamento de 3€. Bebés com
menos de 2 anos não pagam pelo que deverão ficar ao colo. Caso as crianças fiquem muito
agitadas ou façam muito barulho deverão sair da plateia.
• Não é permitido comer, filmar ou fotografar durante o decorrer do espetáculo.

Siga Página oficial no Facebook: facebook.com/ByfurcacaoTeatro
|WWW.BYFURCACAO.PT
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