WORKSHOP TEATRO MUSICAL II, adaptação MAMMA MIA
COMO FUNCIONA?
Local: Criarte (Rua João da Silva nº 4, 2775-586 Carcavelos)
Faixa etária: Dos 14 aos 30 anos
Datas: 6 a 12 de setembro de 2020, domingo a sábado (7 dias)
Horário: No domingo das 14h às 18h e de 2ª feira a sábado das 9h às 18h
Mais informações para: infotribodepalco@gmail.com ou whatsapp 912 844 554, e no site https://tribode-palco.webnode.pt/

QUAL O CONTEÚDO?
Conteúdo: Adaptação do Musical MAMMA MIA. Desenvolvimento e treino de competências técnicas
de representação, canto e dança. Montagem de um pequeno musical no último dia.

QUANTO CUSTA E COMO SE FAZ A INSCRIÇÃO?
Preço do Workshop: 200€ (+2€, caso ainda não sejas Associado(a) da TRIBO)
Inscrições: até ao dia 4 de setembro. O Workshop tem um número limite de inscrições e só se realizará
com um número mínimo de participantes (a confirmar até ao dia 4 de setembro).
Efetuar a Inscrição:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Envia um e-mail para infotribodepalco@gmail.com ou um whatsapp para o 912 844 554 a tirar
dúvidas, pedir informações ou a informares que te queres inscrever no Workshop.
Receberás um e-mail com a ficha de inscrição no Workshop, a qual deverás preencher (e
assinar se tiveres como imprimi-la). Caso sejas menor de idade o teu encarregado de
educação terá também que preencher (e assinar se possível).
Efetua o pagamento dos 200€ por transferência bancária para a conta bancária da Tribo de
Palco - Associação Juvenil de Produções Artísticas, junto do Banco BPI com o IBAN
PT50001000005764011000161, colocando como referência o nome do participante no
Workshop.
Envia o comprovativo de pagamento e a ficha de inscrição preenchida para o mesmo e-mail
infotribodepalco@gmail.com.
Para participares no Workshop precisamos que sejas Associado da Tribo de Palco. Caso
ainda não sejas associado da Tribo de Palco:
• Vai ao site da Tribo https://tribo-de-palco.webnode.pt/, ao menu Formulários e inscreve-te
através do link “Formulário ASSOCIADO da TRIBO de PALCO”
• Deverás proceder ao pagamento da Jóia de Associado - 1€ e da Quota anual - 1€. Este
pagamento dos 2€ deve ser feito por transferência bancária (conforme indicações de
pagamento acima já descritas). Poderás juntar este valor ao valor do workshop na mesma
transferência.
Ser-te-á enviada a(s) fatura(s)-recibo por e-mail posteriormente, sendo para isso muito
importante o completo preenchimento da ficha de inscrição.
No caso do Workshop não se realizar, por razões alheias ao participante, ser-te-á devolvida a importância na integra do valor do
Workshop, através de transferência bancária. E caso seja de vontade expressa de forma explicita pelo participante, será também
devolvida a importância da jóia de inscrição e da quota anual de associado(a) da Associação Juvenil.

