
 

 
 

SECRETARIA ACADÊMICA – COMUNICADO 114/2018 

CONCERTOS OSESP TEMPORADA 2018 / SALA SÃO PAULO - DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – 

28 E 29 DE JUNHO 

 

Prezados (as) Alunos (as) e Familiares,  

 

Informamos aos alunos/as da EMESP Tom Jobim que foram disponibilizados 50 ingressos para cada um 

dos dias relacionados abaixo, para os concertos da Temporada 2018 da Orquestra Sinfônica do Estado 

de São Paulo - OSESP, na Sala São Paulo às 20h30. 

 

DATA HORÁRIO QUANTIDADE DE INGRESSOS OFERECIDA 

28/06 (quinta-feira) 20h30 50 ingressos 

29/06 (sexta-feira) 20h30 50 ingressos 

 

Sob a regência da maestrina Marin Alsop, participação da soprano Anna Caterina Antonacci e do Coro 

da OSESP, a OSESP apresenta Don Juan, Op.20 de Richard Strauss, Clair de Lune de Claude Debussy, 

Daphnis et Chloé, Suíte nº2 de Maurice Ravel, e A Morte de Cleópatra e A Cativa, Op.12 de Hector 

Berlioz. 

 

Cada aluno/a terá direito a 02 (dois) ingressos para o evento.  

 

A retirada de ingressos deverá ser feita diretamente na Bilheteria do Estacionamento da Sala São 

Paulo, até o dia anterior a cada uma das apresentações, mediante apresentação de carteira de 

estudante da EMESP ou do comprovante de matrícula de 2018 acompanhado com documento com 

foto. Os ingressos serão distribuídos por ordem de chegada, de acordo com a quantidade oferecida. 
 

Solicitamos a confirmação de interesse por este e-mail, APENAS para controle interno da EMESP Tom 

Jobim. Os/as alunos/as que não comparecerem para solicitar o ingresso na bilheteria não poderão 

assistir ao concerto. 

 

Ressaltamos que ingressos são nominais, não podendo ser redistribuídos a terceiros.  

 

A venda de ingressos pela bilheteria da Ingresso Rápido já está ativa.  

(Entrada entre R$50,00 e R$222,00) 

Site: www.ingressorapido.com  

Telefone: 4003-1212 

Ou nos pontos de venda da Ingresso Rápido. 

 

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: 27/06/2018 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica 
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