
 

 
SECRETARIA ACADÊMICA – COMUNICADO 90/2017 

CONCERTOS OSESP TEMPORADA 2017 / SALA SÃO PAULO - DISTRIBUIÇÃO DE 

INGRESSOS  

 

Prezados (as) Pais/Alunos (as),  

Com o intuito de promover uma maior integração entre a Santa Marcelina Cultura e a Fundação OSESP, 

de forma a criar um ambiente mais colaborativo entre as ações musicais de ambas as instituições, está 

sendo desenvolvida uma série de ações ainda neste ano. Uma dessas ações é a participação de nossos 

alunos e professores da EMESP Tom Jobim em palestras e ensaios gerais de programas especiais que a 

OSESP fará na temporada 2017. Isso ajudará a preparar os interessados a degustar melhor as obras. 

Temas das próximas palestras com horários e datas a serem confirmados: 

Outubro: Britten-War Réquiem (reg. Marin Alsop) | Profª. Camila Bomfim 

Dezembro:  Mahler-Sinfonia n. 9 (reg. Marin Alsop) | Profª. Camila Bomfim 

Outra ação é a reserva de 20 (vinte) ingressos por concerto aos nossos professores e 

alunos para toda a temporada OSESP 2017. 

A confirmação do interesse deve ser feita na secretaria acadêmica. 

Segue programação disponível para a próxima semana: 

DESCRIÇÃO DO EVENTO DATA E HORÁRIO DO EVENTO 
INGRESSOS 

DISPONÍVEIS 

 

OSESP 60  

VALENTINA PELEGGI (REGENTE) 

LEONARDO HILSDORF (PIANO) 

 

LOCAL: SALA SÃO PAULO 

http://www.salasaopaulo.art.br 

21/09 - 21H00 (5ª FEIRA) 20 

22/09 - 21H00 (6ª FEIRA) 20 

23/09 - 16H30 (SÁBADO) 20 

 

Cada aluno terá direito a 02 (dois) ingressos em uma das datas disponíveis. 

 

Os alunos interessados deverão enviar um e-mail até 12 horas de 18 de setembro (2ª feira) para 

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

solicitação e reserva de seus ingressos dentro do prazo acima mencionado. Serão contemplados os 

primeiros e-mails/solicitações recebidos. Os ingressos são limitados. O ingresso é intransferível, não 

podendo ser redistribuído a terceiros. 

 

Os ingressos serão retirados na hora que antecede o evento e será necessária a apresentação da 

carteirinha da EMESP do aluno solicitante.  

 

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 de envio: 14/09/2017 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica 
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