
 

 
SECRETARIA ACADÊMICA – COMUNICADO 153/2018 
DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – VII ENCONTRO DE INTERNACIONAL DE 

MÚSICA ANTIGA DA EMESP TOM JOBIM 

 

Prezados(as) Participantes,  

 

Informamos aos inscritos(as) que participarão do VII Encontro de Internacional de Música 

Antiga da EMESP Tom Jobim que a Santa Marcelina Cultura disponibilizará uma cota de 113 

ingressos de cortesia para o concerto de abertura e 148 ingressos para o concerto de 

encerramento, conforme descrito abaixo: 

 
 

CONCERTO DE ABERTURA  

MASP - 24/09 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 20H30 
 

QUANTIDADE DE INGRESSOS OFERECIDA PRAZO PARA SOLICITAÇÃO 

INSCRITOS ATIVOS/SUPLENTES/OUVINTES 113 ingressos  24 de setembro (2ª feira) às 08h00  

 

 No dia 24 de setembro, no auditório do MASP às 20h30, os professores do Núcleo de 

Música Antiga da EMESP realizam o concerto de abertura. Serão interpretadas obras 

de diversos compositores do século XVI ao XVIII. 

 
 

CONCERTO DE ENCERRAMENTO  

THEATRO SÃO PEDRO - 30/09 (DOMINGO) ÀS 11H 
 

QUANTIDADE DE INGRESSOS OFERECIDA PRAZO PARA SOLICITAÇÃO 

INSCRITOS ATIVOS/SUPLENTES/OUVINTES 148 ingressos 26 de setembro (4ª feira) às 10h00   

 

 No dia 30 de setembro, no Theatro São Pedro às 11h, a Orquestra Barroca e o 

Madrigal do VII Encontro realizam o concerto de encerramento. Com regência 

do maestro e violoncelista barroco holandês Jaap ter Linden, serão interpretadas obras 

de Georg Philipp Telemann, Christoph Graupner e Marc Antoine Charpentier. 
 

Cada participante poderá solicitar 01 (um) ingresso por concerto.  

 

Os(as) interessado(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 seu(sua) nome completo, RG e CPF e assinar a lista no dia do 

evento. 

 

Ressaltamos que o 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.  

 

 

mailto:secretaria.ingressos@emesp.org.br


 
Atenção: Os ingressos serão retirados na mesa de convidados da Santa Marcelina 

Cultura, no local e dia de cada evento, com uma hora de antecedência. 

 

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

(Entrada entre R$15,00 e R$30,00) 

Dia 24/09: https://www.ingressorapido.com.br/event/7609/d/32424/s/143235  

Dia 30/09: https://www.ingressorapido.com.br/event/9583/d/41976  

Telefone: (11) 4003-1212 

 

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: 21/09/2018 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica 
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