
 

 
SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 79/2019 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – YAMANDU COSTA APRESENTA ENCONTRO DE 

GERAÇÕES NA MÚSICA BRASILEIRA – 17, 18 E 19 DE MAIO – TEATRO SÉRGIO 

CARDOSO 

Prezados(as) Alunos(as) e Familiares, 

Informamos aos(às) alunos(as) e familiares da EMESP Tom Jobim, que foram disponibilizados 30 ingressos 

para Yamandu Costa Apresenta Encontro de Gerações Na Música Brasileira no Teatro Sérgio 

Cardoso, conforme abaixo: 

DATA DA APRESENTAÇÃO HORÁRIO 
QUANTIDADE DE INGRESSOS 

OFERECIDA 

17/05 (6ª feira) 20:00 30 ingressos 

18/05 (sábado) 20:00 30 ingressos 

   19/05 (domingo) 17:00 30 ingressos 

Yamandu Costa e seus convidados especiais criarão no palco encontros em duos, trios, quartetos, sextetos, alguns 

inéditos. Outros serão reencontros, mas todos serão memoráveis e tocarão os corações de quem assistir. O repertório 

terá composições clássicas de Villa-Lobos, Radamés Gnatalli, Jacob do Bandolim, Nivaldo Ornelas e músicas de autoria 

do próprio Yamandu Costa. O show é uma homenagem à música brasileira, aos músicos e a uma criança que, estando 

hospitalizada no ICr, desejava muito realizar sua atividade predileta – soltar pipas – e conseguiu fazê-lo na cobertura 

do prédio. Lá será construído o Espaço de Humanização Menino Angelo. A mensagem deste projeto é “nunca desista 

de seus sonhos!” Neste show beneficente a renda total da bilheteria será revertida para o Instituto da Criança e do 

Adolescente do Hospital das Clinicas da Universidade de São Paulo (ICr). 

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 até o dia 15/05 

(quarta-feira) às 17h. Cada aluno(a) poderá solicitar até dois ingressos para APENAS uma das datas 

indicadas. Classificação etária: 12 anos. 

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

ingressos solicitada e o nome e a data do evento para o qual solicita os ingressos. 

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 reservados deverá na bilheteria do Teatro Sérgio Cardoso (Rua 

Rui Barbosa, 153 – Bela Vista) a partir da hora que antecede cada apresentação, mediante 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. 

Telefone Bilheteria Teatro Sérgio Cardoso: (11) 3288-0136 

Informações: http://www.teatrosergiocardoso.org.br/event/encontro-de-geracoes-na-musica-instrumental-

brasileira-2019-05-19/ 

 

Contatos da Secretaria EMESP:  

(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889 secretaria.aluno@emesp.org.br 

Data de envio: 10/05/2019 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica                                                                                                                                                                        
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