SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 80/2019
DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – JAZZ & BOSSA SESSIONS – 18 DE MAIO – BLUE NOTE
SÃO PAULO
Prezados(as) Alunos(as),
Informamos aos(às) alunos(as) da EMESP Tom Jobim, com idade a partir de 18 anos, que foram
disponibilizados 30 ingressos para o projeto Jazz & Bossa Sessions, apresentando Osmar Milito e Bob
Wyatt Quarteto, dia 18 de maio (sábado) às 20h.

O projeto consiste em apresentações musicais voltadas para o Jazz e a Bossa Nova. No palco intérpretes da nova geração
acompanhados dos melhores músicos apresentarão o repertório de um ícone jazz ou bossa nova intimista. O projeto Jazz
and Bossa Sessions também receberá uma seleção de shows de artistas internacionais, reconhecidos por suas
contribuições aos estilos.

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 16/05 (quintafeira) às 12h. Cada aluno(a) poderá solicitar até 02 (dois) ingressos.
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.
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 reservados deverá ser feita a partir da hora que antecede a
apresentação, na bilheteria do local (Blue Note São Paulo - Avenida Paulista, 2072 - Consolação), mediante
apresentação da carteirinha de aluno(a) 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.
Informações Blue Note São Paulo Telefone: (11) 3179-0050
Contatos da Secretaria EMESP:
(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889 secretaria.aluno@emesp.org.br
Data de envio: 13/05/2019
Atenciosamente, Equipe Pedagógica

