Espetáculo “Cabaret Drive- In”
Data: 26 junho (6ªfeira) e 27 de junho (sábado) de 2020
Hora: 21h30
Local: Alameda Santo André

Reservas e informações





















Deverá ser efetuada reserva de bilhete para
o email gabriel.matos@cmvilanovadepoiares.pt ou efetuar reserva presencialmente no Centro Cultural de
Poiares, informando nome, contacto e matrícula da viatura;
O áudio do espetáculo chegará aos espectadores através do autorrádio da viatura,
devendo assegurar que o mesma sintoniza frequências FM;
Apenas são admitidas viaturas ligeiras.
O máximo de espetadores é aquele que seja permitido, por lei, para o respetivo veículo,
sem prejuízo das restrições da Direção-Geral da Saúde que vigorem à data do
espetáculo;
Os veículos deverão entrar no recinto entre as 20h30 e as 21h e o acesso é efetuado
pela Rua Sofia de Melo Breyner (local onde é instalado o palco principal da POIARTES).
A não comparência nesse intervalo de tempo resulta na perda de direito de assistir ao
espetáculo;
À entrada no recinto, após verificação de matrícula, cada viatura receberá, no párabrisas, instruções e informações úteis (frequência de rádio a sintonizar e contacto staff);
Os veículos deverão permanecer com o motor desligado durante o espetáculo, assim
que estacionados no local indicado pelo staff;
A visibilidade para o palco, no banco de trás da viatura, pode ser reduzida. Nesses casos,
antes do espetáculo começar, os adultos podem sair do carro para colocar as crianças
ao seu colo ou trocar de lugar com elas;
A utilização das instalações sanitárias, que devem ser restringidas ao máximo e evitadas
durante o espetáculo, será facultada mediante pedido via SMS para o staff, aguardando
instruções. Quando autorizadas, as pessoas devem sair da viatura com máscara
colocada;
O espetáculo tem a duração aproximada de 45 minutos;
Durante o espetáculo, não são permitidas fotos com flash e os telemóveis deverão ser
mantidos no silêncio;
As manifestações de aplauso são bem-vindas (palmas, sinais de luzes, mãos no exterior),
não sendo permitido o uso da buzina.
Pode vir a ser solicitado, pela organização, o fecho dos vidros no decorrer do espetáculo;
No caso de condições climatéricas adversas ou medidas restritivas que venham a
impedir a realização do espetáculo, o mesmo será reagendado.

