SECRETARIA ACADÊMICA – COMUNICADO 63/2018
DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – O MATRIMÔNIO SECRETO – THEATRO SÃO PEDRO –
06, 09, 11 E 13 DE MAIO
Queridos(as) Alunos(as) e Familiares,
Informamos aos alunos/as e familiares da EMESP Tom Jobim que a Santa Marcelina Cultura
disponibilizará ingressos para as récitas da ópera O Matrimônio Secreto, de Domenico
Cimarosa, no Theatro São Pedro:

DATA

HORÁRIO

QUANTIDADE DE
INGRESSOS OFERECIDA

PRAZO PARA SOLICITAÇÃO

06/05 (domingo)

17h

40 ingressos

03/05 (quinta-feira)

09/05 (quarta-feira)

20h

160 ingressos

07/05 (segunda-feira)

11/05 (sexta-feira)

20h

40 ingressos

09/05 (quarta-feira)

13/05 (domingo)

17h

40 ingressos

10/05 (quinta-feira)

Com direção musical da italiana Valentina Peleggi, o espetáculo tem encenação e iluminação de
Caetano Vilela, figurinos de Fause Haten, cenografia de Duda Arruk, e caracterização de Edu
VonGomes. O elenco é formado por Jean William, Caroline De Comi, Pepes do Valle, Ana Lucia
Benedetti, Michel de Souza e Joyce Martins.
A ópera O Matrimônio Secreto estreou no ano de 1792, e é a obra-prima do compositor
italiano Domenico Cimarosa (1749-1801). Estruturada em dois atos, a ópera é uma comédia que
brinca com um casamento escondido que tumultua a vida de uma rica família de Bolonha.
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 do prazo mencionado. Nas solicitações por e-mail, deve-se informar o nome completo
do(a) aluno(a), a quantidade de ingressos solicitada e o dia do evento.
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 o evento.
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: 27/04/2018
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

