
 

 
 

SECRETARIA ACADÊMICA – COMUNICADO 91/2017 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – THEATRO SÃO PEDRO  

“HOPE CONCERT - MUSIC IN THE DARK” (CONCERTO DA ESPERANÇA - MÚSICA NO 
ESCURO), DA HANBIT CHAMBER ORCHESTRA   
 

Queridos (as) Pais e Alunos (as),  

 

Informamos que a Secretaria de Cultura e a Ampliart Difusão Cultural convidam para o concerto da 

turnê “Hope Concert - Music in the Dark” (Concerto da Esperança - Música no Escuro), da Hanbit 

Chamber Orchestra. A apresentação acontecerá no dia 21 de setembro (quinta-feira) às 20hs no 

Theatro São Pedro, com a participação especial do CORALUSP.  

 

A Hanbit Chamber Orchestra é uma Companhia de Artes formada por deficientes visuais, já fez mais 

de 150 apresentações na Coréia do Sul e no exterior e recebeu inúmeras críticas favoráveis, 

especialmente por ‘tocar com a alma’. 

Com repertório internacional e algumas composições brasileiras, esta imperdível turnê nacional será 

um marco representativo pelo impacto social, através da música de alta performance, criatividade, 

perseverança e exemplo de todos seus membros portadores de deficiência visual. 

 

Por favor, solicitamos a confirmação de presença até 20/09 (quarta-feira), às 12 horas, no e-mail 

secretaria.aluno@emesp.org.br com a data do concerto, nome completo e a quantidade de ingressos 

ou procurar a Secretária Acadêmica (2º andar) para fazer a solicitação e reserva de seus ingressos.  

 

Não serão liberados ingressos para alunos e alunas cujo nome não conste na lista de reserva. 
 

Os ingressos serão retirados na mesa de convidados da Santa Marcelina Cultura que estará na 

bilheteria do Theatro São Pedro, na hora que antecede o concerto 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 do envio: 15/09/2017 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica 
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