
 
 

SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 18/2019 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – ORQUESTRA DO THEATRO SÃO PEDRO – 15, 16 E 17 DE 

FEVEREIRO – THEATRO SÃO PEDRO 

Prezados(as) Alunos(as) e Familiares, 

Informamos aos alunos da EMESP Tom Jobim que foram disponibilizados ingressos para o concerto da 
Orquestra do Theatro São Pedro em Homenagem à Sra. Heidi Lazzarini. 

DATA HORÁRIO 
QUANTIDADE DE INGRESSOS 

OFERECIDA 

15/02 (sexta-feira)           

ENSAIO ABERTO 
11h 150 ingressos 

16/02 (sábado) 20h 150 ingressos 

17/02 (domingo) 17h 150 ingressos 

Com um concerto que trabalha a construção da poética musical a partir da palavra escrita, intitulado Narrativas 

Incidentais, o espetáculo traz a Orquestra do Theatro São Pedro sob a batuta do maestro Cláudio Cruz, e 

tem concepção de William Pereira. No repertório, peças que contam histórias – os poemas sinfônicos Prometeu, 

de Leopoldo Miguez, e Idílio de Siegfried, de Richard Wagner; e a música incidental Egmont, de Beethoven, que 
terá a participação da soprano Marina Considera e do narrador Luiz Guilherme. 

Os(as) interessados(as) deverão enviar um e-mail até o dia 14 de fevereiro (quinta-feira) às 09h 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.  

Cada aluno(a) poderá solicitar 04 (quatro) ingressos.  

Nas solicitações por e-mail, deve-se informar o nome completo do(a) aluno(a), a quantidade de 
ingressos solicitada e a data e o nome do evento para o qual solicita os ingressos. 

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.  

Atenção: A retirada dos ingressos deverá ser feita a partir da hora que antecede cada apresentação, 

na mesa de convidados da Santa Marcelina Cultura (localizada na bilheteria do Theatro São Pedro), 

mediante apresentação da carteirinha de aluno da EMESP Tom Jobim ou de comprovante de 
matrícula acompanhado de documento oficial com foto. 

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: 12/02/2019 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica 
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