Num ano diferente e estranho para todos, o Natal torna-se um momento ainda
mais especial. A esperança num amanhã mais sorridente é a principal mensagem
que o Pai Natal nos pode trazer neste 2020!

A sua festa de empresa ganha ainda mais importância. A resiliência de todos deve
ser mais premiada do que nunca. O convívio, ainda que num formato diferente, é
cada vez mais importante e valorizado. Todos queremos um 2021 de afectos e de
sorrisos, e nada melhor que a magia do Natal para marcar o início de um futuro
mais bonito! Um espectáculo musical cheio de cor e alegria, 60 minutos
carregados pela ternura do Pai e da Mãe Natal. Uma mensagem de esperança.
Um momento para toda a família que dificilmente poderá ser esquecido :-)

Assista ao Making Of

Um Sonho de Natal é um espectáculo para toda a família recheado com as cores e os sabores do Natal.
Conta-nos a história do Avô António que quer mostrar e provar à sua neta Catarina que o Pai Natal existe.
Movido por este desejo, o Avô António acaba por arrastar a neta para a casa do casal mais simpático da história:
A Mãe e o Pai Natal
Mesmo na presença da figura mais carismática do Natal, Catarina não acredita na existência do velhinho,
ao contrário do Avô António que enternecido e emocionado acaba por contar as mais belas recordações
que tem dos seus natais quando criança.
Um Sonho de Natal é exactamente um encontro de emoções!
É um mergulho nas coisas mais simples da vida que são tantas vezes deixadas para trás na azáfama da vida,
na busca frenética pelos presentes, na pressa exagerada de querer viver tudo ao mesmo tempo,
sem aproveitar o que realmente mais importa.
Com muita cor e muita música, pontuado com as figuras mais belas e simbólicas do Natal,
este espectáculo é um hino à esperança e à alegria de um futuro mais bonito.

As portas do teatro serão as da sua casa, a plateia o seu sofá e as cortinas serão abertas digitalmente.
Silêncio, o espetáculo vai começar.
- O que lhe oferecemos?
Versão gravada do musical, com todas as interações como numa sala de espetáculos e ainda uma participação especial... A
sua.

- Como?
Disponibilizamos a escolha do final do espetáculo. Durante a transmissão irá decorrer uma votação entre dois
possíveis finais e será você a decidir o rumo da história.
Mas, não fica por aqui. Poderá acompanhar as músicas do espetáculo com o nosso Karaoke, num momento de partilha para
toda a família. Utilizando toda a tecnologia para garantir uma pós produção enriquecida, ainda possibilitamos a colocação de
layouts, rodapés e logotipo da sua empresa na transmissão.

Com curiosidade?
Além de tudo o que foi apresentado, ainda disponibilizamos um link durante 24h para que possam assistir no horário que
preferirem, basta escolher o dia.

Quem irá fazer o convite?
As personagens da peça surpreenderão todos os funcionários num vídeo convite que poderá estar disponível no vosso site,
redes sociais ou até ser enviado por email.

Durante a transmissão os convidados votam no final que querem ver
acontecer, num mecanismo preparado no site da empresa. O elenco
estará previamente ensaiado para qualquer uma das opções e levará
a cabo a hipótese vencedora. O gráfico que mostra os resultados

poderá estar em permanência no ecrã da transmissão.

Ao longo da emissão, durante os momentos musicais, as letras das
músicas estarão a passar em rodapé, em formato karaoke, de forma a que
todos possam ir acompanhando e cantando. Importante referir que todos os
temas são temas conhecidos das crianças, por serem os clássicos de natal,
apenas com arranjos mais actuais. Isto tornará ainda mais divertida a
proposta de irem cantando com a ajuda do karaoke.

A Plano 6 tem dedicado o seu percurso à produção e
realização de projectos nas áreas da televisão e do
espectáculo. No decorrer da sua actividade tem dado
especial atenção à produção de peças de teatro,
sobretudo musicais infantis, área que tem vindo a
privilegiar nos últimos anos. Ao longo dos últimos
dezasseis anos foi responsável pela autoria, produção, e
realização de mais de 20 espectáculos infantis, quer
originais, quer adaptações de textos literários, grandes
sucessos de bilheteira, quase sempre em cena no Teatro
Tivoli BBVA.
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