CENTRO CULTURAL DA MALAPOSTA EM DEZEMBRO
O Centro Cultural Malaposta recebe, em dezembro, diversos espetáculos dirigidos a diferentes
públicos, mas inspirada pela quadra natalícia, não será de estranhar o destaque que a Câmara
Municipal de Odivelas dá ao público infanto-juvenil e, em traços gerais, às famílias que visitam
a “Casa com Arte” para apreciar momentos culturais.
Neste mês, realçamos a peça FAME Jr., baseada na série televisiva de grande
sucesso; é um espetáculo musical cheio de energia, com uma cativante
história sobre os nossos sonhos e objetivos, acompanhada por muita música
e dança! O elenco é constituído por crianças e jovens que têm entre os 7 e os
17 anos de idade e a produção tem a assinatura do Grupo de Teatro Infantil
Animarte.
ATÉ DEZ 17
SÁB – 16H00 E 21H00 | DOM – 16H00
AUDITÓRIO
7,50€ [PREÇO ÚNICO] | 90 MINUTOS | M/3

Também para os mais novos, continuam os FILMINHOS INFANTIS À SOLTA
PELO PAÍS. São as nossas tardes de cinema dedicadas à infância e, nas quais,
será entregue uma ficha de exploração pedagógica sobre cada um dos
filminhos.
DEZ 2, 9 E 16
SÁB - 16H15
SALA DE CINEMA
3€ [PREÇO ÚNICO] | 56 MINUTOS | M/3

O mês de dezembro convida, ainda, à dança na Malaposta. No dia 14, às 21h,
há FOLK no Foyer, uma sessão de danças tradicionais europeias, onde os
participantes são convidados a experimentar danças em grupo ou a par. A
entrada é livre.
DEZ 14
QUI – 21H00
FOYER
ENTRADA LIVRE | 120 MINUTOS | M/12

No dia 29 de dezembro, volta a haver dança com ´L VELTRO de Bruno Duarte
e Elson Marlon Ferreira; é um espetáculo de dança contemporânea que surge
do desejo de dois jovens criadores de cruzar os seus universos artísticos
explorando estes temas, tendo por ponto de partida uma obra essencial da
literatura universal – O Inferno, primeiro livro da Divina Comédia de Dante
Alighieri.
DEZ 29 | SEX – 21H30
AUDITÓRIO
7,50€ [PREÇO ÚNICO] | 60 MINUTOS | M/12

Pode consultar a programação completa do mês de dezembro em www.malaposta.pt
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