
 
SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 107/2019 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – CULTURA ARTÍSTICA TEMPORADA 2019 COM 

ORQUESTRA DE CÂMARA DA IRLANDA – 04 E 05 DE JUNHO – SALA SÃO PAULO 

Prezados(as) Alunos(as), 

Informamos aos(às) alunos(as) da EMESP Tom Jobim que foram disponibilizados ingressos para o 

Cultura Artística Temporada 2019 com Orquestra de Câmara da Irlanda, na Sala São Paulo, 

conforme abaixo: 

DATA HORÁRIO QUANTIDADE DE INGRESSOS 

04/06 (terça-feira) 21h00 15 ingressos 

05/06 (quarta-feira) 21h00 15 ingressos 

 
A Orquestra de Câmara da Irlanda combina inovação, criatividade e estilo próprio. Seu diretor 

artístico é o aclamado regente, compositor e clarinetista Jörg Widmann, um dos mais versáteis e 

intrigantes artistas de sua geração. O repertório do dia 04 traz obras de Mendelssohn (Abertura - “As 

hébridas” e Sinfonia n.3 - “Escocesa”), Widmann (Sexteto de Cordas – “180 pulsos por minuto”) e Mozart 

(Concerto para Clarinete). Já no dia 05, a Orquestra apresenta obras de Widmann (Con Brio), Mozart 

(Concerto para Clarinete) e Schumann (Sinfonia n.2). 

Os(as) interessados(as) deverão retirar os ingressos diretamente na Secretaria Pedagógica 
de EMESP Tom Jobim (sala 207 – 2º andar) a partir do dia 03/06 (segunda-feira) das 9h às 12h 

e das 13h às 19h. Os ingressos serão distribuídos por ordem de chegada e cada aluno poderá 

retirar até 02 ingressos para apenas uma das datas 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.  

Informações Cultura Artística: http://www.culturaartistica.com.br/espetaculos/orquestra-de-camara-

da-irlanda/ Telefone: (11) 3256-0223 

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: 31/05/2019 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica 
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