
 
 

SECRETARIA ACADÊMICA – COMUNICADO 139/2017 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – LA BELLE HÉLÈNE NO THEATRO SÃO PEDRO 

 

Prezados (as) Alunos (as),  

 

Informamos aos alunos da EMESP Tom Jobim que a Santa Marcelina Cultura disponibilizará uma cota de 

ingressos especial para vocês.  

 

Vocês poderão solicitar 02 ingressos para os Ensaios Gerais da Ópera La Belle Hélène, de Jacques 

Offenbach, que acontecerão nos dias 25/11 (sábado) e 27/11 (segunda-feira), ambos às 19h no Theatro São 

Pedro.  

 

Com direção musical do maestro Cláudio Cruz e direção cênica de Caetano Vilela, a montagem será 

interpretada pela Orquestra do Theatro São Pedro por um elenco formado por cantores da Academia de 

Ópera Theatro São Pedro. Baseada livremente nos acontecimentos que resultaram na Guerra de Troia, a 

opereta de Offenbach oferece um olhar irônico e afiado sobre relações amorosas e sociais, e é um dos 

títulos mais conhecidos do celebrado compositor. 

          

Os alunos interessados deverão enviar um e-mail até 12h de 24 de novembro (6ª feira) para 

secretaria.ingressos@emesp.org.br ou procurar a Secretaria Acadêmica (2º andar) para fazer a solicitação 

e reserva de seus ingressos dentro do prazo acima mencionado. O aluno deverá informar seu nome 

completo, o data do evento (dia 25 ou 27, ou ambos) e a quantidade de ingressos solicitada. 

 

Cada aluno poderá solicitar até dois convites para cada dia escolhido. Serão contemplados os primeiros e-

mails/solicitações recebidos. Os ingressos são limitados. O ingresso é intransferível, não podendo ser 

redistribuído a terceiros. 

 

Reforçamos que a ópera tem classificação etária indicativa de 12 anos.  

 

Em caso de desistência por parte das pessoas que forem contempladas, os ingressos serão redistribuídos 

para os demais solicitantes. 

 

Informações sobre a venda de ingressos: 

Os ingressos poderão ser adquiridos pelo site/link:  

http://compreingressos.com/teatros/892-theatro-sao-pedro-sp  

Ou pelo telefone (11) 2626-9394. 

 

Caso tenha qualquer dúvida, entre em contato com a Secretaria Acadêmica para que possamos ajudá-lo da 

melhor maneira possível. 

 
Contatos da Secretaria: 

(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889 

secretaria.aluno@emesp.org.br 

                                                                                                         Data do envio: 23/11/2017 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica 
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