SECRETARIA ACADÊMICA – COMUNICADO 106/2018
DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – ALCINA – THEATRO SÃO PEDRO – 22 DE JUNHO
Prezados(as) Alunos(as) da Academia de Ópera do Theatro São Pedro,
Informamos aos alunos/as da EMESP Tom Jobim – Curso de Especialização 4º ciclo - Academia
de Ópera do Theatro São Pedro que a Santa Marcelina Cultura disponibilizará 30 ingressos para
a estreia da ópera Alcina, de Georg Friedrich Händel, no dia 22/06 (sexta-feira) às 20h, no
Theatro São Pedro.
Com direção musical do maestro Luis Otávio Santos – referência internacional em música antiga
– e direção cênica de William Pereira, a ópera terá Marília Vargas, especialista em canto barroco,
no papel-título. O elenco se completa com Thayana Roverso (Morgana), Carolina Feria
(Bradamante), Caio Duran (Oronte), Norbert Steidi (Melisso) e David Feldman (Ruggiero).
Baseada no poema épico Orlando furioso, de Ludovico Ariostos, a ópera de Georg Friedrich
Händel (1685-1759) estreou no Royal Opera House de Covent Garden, em Londres, em 1735, e
conta a história da feiticeira Alcina, que seduz guerreiros com a mesma facilidade com que os
descarta. Classificação indicativa: 14 anos.
Cada aluno/a poderá solicitar 04 (quatro) convites.
Os/as interessados/as deverão enviar um e-mail até o dia 20 de junho (quinta-feira) às 16h 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 mencionado. Nas solicitações por e-mail,
deve-se informar o nome completo do(a) aluno(a) e a quantidade de ingressos solicitada.
Ressaltamos que ingresso é intransferível, não podendo ser redistribuído a terceiros.
Em caso de desistência por parte das pessoas que forem contempladas, os ingressos serão
redistribuídos para os demais solicitantes, priorizando os primeiros e-mails/solicitações
recebidos.
A venda de ingressos pela bilheteria da Ingresso Rápido já está ativa.
(Entrada entre R$15,00 e R$80,00)
Site: www.ingressorapido.com
Telefone: 4003-1212
Ou nos pontos de venda da Ingresso Rápido.
Atenção: Os ingressos serão retirados na mesa de convidados da Santa Marcelina Cultura, na
bilheteria do Theatro São Pedro, na hora que antecede cada uma das apresentações.
Caso tenha qualquer dúvida, entre em contato com a Secretaria Acadêmica para que possamos
ajudá-lo/a da melhor maneira possível.
Contatos da Secretaria:
(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889
secretaria.aluno@emesp.org.br
Data de envio: 13/06/2018
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

