O espetáculo Os Homens de Perto Desgovernados no Theatro São Pedro
Para comemorar o aniversário da estreia de um ano de "Homens de Perto
Desgovernados", terceira incursão de Oscar Simch, Rogério Beretta e Zé Victor Castiel na
sublime arte de fazer rir, o trio volta ao Theatro São Pedro, onde estrearam em 2016, para
um temporada entre os dias 21 e 25 de junho de 2017.
Este espetáculo, com direção de Néstor Monastério e textos de Artur José Pinto, dá
ênfase à política nacional, com novas cenas, novas músicas e a certeza de que
podemos e devemos fazer humor com tudo e todos, inclusive conosco.
As montagens anteriores, Homens de Perto 1 e 2, foram vistas por mais de 700 mil
pessoas em 13 anos de apresentações, o que dá a dimensão exata da marca "Homens
de Perto".
Ficha Técnica:
Autor: Artur José Pinto
Elenco: Oscar Simch, Rogério Beretta, Zé Victor Castiel
Direção: Néstor Monasterio
Duração: 90 minutos
Classificação: 14 anos
Serviço:
Apresentações de 21 de junho a 24 de junho (quarta à sábado) às 21h e 25 de junho
(domingo) às 18h.
Local: Theatro São Pedro, palco principal, Praça Marechal Deodoro, s/n, centro de Porto
Alegre (RS).
Ingressos:
Plateia: R$ 60,00
Cadeira extra: R$ 60,00
Camarote central: R$ 60,00
Camarote lateral: R$ 40,00
Galerias: R$ 20,00
Pontos de vendas antecipada:
Na bilheteria do Theatro São Pedro: De segunda a sexta, das 13h às 18h30 ou até o
horário de início do espetáculo. Sábados e domingos, das 15h até o horário de início do
espetáculo.
Telefone: (51) 3227-5100.
Formas de pagamento:
Dinheiro, Visa (débito), Mastercard (débito) e Banricompras.

Pela Internet, com desconto, no site Tchê Ofertas.

Descontos:
50% para associados da AATSP (ingressos limitados)
50% para estudantes, jovens de baixa renda e pessoas com deficiência (40% da lotação)
50% para idosos
Obs.: Meia-entrada nos termos da Lei Federal 12.933.
Venda online promocional: Tchê Ofertas – plateia por 34,90 e camarote lateral por R$
24,90

