
 

 
SECRETARIA ACADÊMICA – COMUNICADO 130/2018 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – KÁTIA KABANOVÁ – THEATRO SÃO PEDRO – 15, 17, 

19, 22, 24, 26 DE AGOSTO 

 

Prezados (as) Alunos (as) e Familiares,  

 

Informamos aos alunos, alunas e familiares da EMESP Tom Jobim que a Santa Marcelina Cultura 

disponibilizará ingressos a ópera Kátia Kabanová (1921) de Leos Janácek (1854-1928), no 

Theatro São Pedro, conforme dias e horários abaixo: 

  

DATA HORÁRIO 
QUANTIDADE DE 

INGRESSOS OFERECIDA 
PRAZO PARA SOLICITAÇÃO 

15/08 (quarta-feira) 

 

ENSAIO ABERTO 

19h 120 ingressos 14/08 (terça-feira) 

17/08 (sexta-feira) 

 

ESTREIA 

20h 30 ingressos 15/08 (quarta-feira) 

19/08 (domingo) 17h 30 ingressos 16/08 (quinta-feira) 

22/08 (quarta-feira) 20h 30 ingressos 20/08 (segunda-feira) 

24/08 (sexta-feira) 20h 30 ingressos 22/08 (quarta-feira) 

26/08 (domingo) 17h 30 ingressos 23/08 (quinta-feira) 

 

Com concepção cênica e direção musical André Heller-Lopes, e direção musical do maestro Ira 

Levin, que comanda a Orquestra do Theatro São Pedro, serão apresentadas cinco récitas de 

Kátia Kabanová, considerada a melhor ópera do compositor tcheco Leos Janácek, que conta a 

história de uma jovem independente, oprimida pelas convenções hipócritas da classe média, 

personificadas em sua própria sogra. Classificação indicativa: 14 anos. 

 

O elenco é composto por Gabriella Pace (Katerina), Eric Herrero (Boris Grigorjevic Dikoj), 

Luisa Francesconi (Varvara), Juremir Vieira (Tickhone Ivanyc Kabanov), Claudia Riccitelli (Marfa 

Ignatevna Kabanova), Savio Sperandio (Savël Prokofjevic Dikoj), Giovanni Tristacci (Vania 

Kudrias), Vinicius Atique (Kuligin), Ana Meirelles (Glasa) e Fernanda Nagashima (Feklusa).  

 

Cada aluno/a poderá solicitar 04 (quatro) convites.  

 

Os/as interessados/as deverão enviar um e-mail para secretaria.ingressos@emesp.org.br ou 

procurar a Secretaria Acadêmica (2º andar) para fazer a solicitação e reserva de seus ingressos 
dentro dos prazos mencionados no quadro acima.  

 

Nas solicitações por e-mail, deve-se informar o nome completo do(a) aluno(a) e a quantidade de 

ingressos solicitada e o dia de apresentação escolhido. 

 

Ressaltamos que o ingresso é intransferível, não podendo ser redistribuído a terceiros. 

 

mailto:secretaria.ingressos@emesp.org.br


 
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 virtual 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: 14/08/2018 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica 
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