Auditório de Espinho
| Academia

DOIS CARTÕES,
A MESMA EXPERIÊNCIA.

O Cartão Amigo AdE materializa o envolvimento altruístico
da comunidade na missão cultural da Academia de Música
de Espinho. Para além de proporcionar descontos e vantagens
assinaláveis em todos os espectáculos e outras actividades
promovidas pelo Auditório, a adesão ao Cartão Amigo AdE
é, acima de tudo, uma forma de apoio, de confiança e de
compromisso com uma instituição que tem contribuído,
ao longo de décadas, para a dinâmica cultural local e regional.

Cartão Amigo AdE+
40€ (Jan/Dez 2018)
Cartão Amigo AdE
20€ (Jan/Dez 2018)
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Cartão Amigo AdE

Cartão Amigo AdE

* Desconto entre 25% e 50% nos espectáculos do AdE

* Desconto entre 15% e 25% nos espectáculos do AdE

* Descontos até 20% na aquisição do segundo bilhete
para o mesmo espectáculo.

* Desconto até 15% na aquisição do segundo bilhete
para o mesmo espectáculo.

* Prioridade nas reservas

* Prioridade nas reservas

* Garantia da validade da reserva, incluindo
a possibilidade de levantamento do bilhete até 30
minutos antes do espectáculo.

* Garantia da validade da reserva, incluindo a
possibilidade de levantamento do bilhete até 30
minutos antes do espectáculo.

* Prioridade na reserva para ensaios abertos
e outros eventos de entrada livre

* Oferta de 1 convite duplo para um dos concertos
integrados no Festival Internacional de Música
de Espinho

* Envio de agenda trimestral pelo correio
* Oferta de 3 convites duplos para concertos
do Festival Internacional de Música de Espinho

Os descontos são definidos pela Academia de Música de Espinho, espectáculo a espectáculo, sendo assinalados
em cada concerto e válidos para 1 entrada. A garantia da validade da reserva apenas abrange as reservas que sejam
devidamente efectuadas na bilheteira, ou através de qualquer dos meios disponíveis para o efeito, até ao limite
da lotação da sala. O desconto na compra do segundo bilhete é calculado sobre o preço estipulado para o público
em geral.

data

assinatura

