SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 84/2019
DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – PROGRAMA BOM RETIRO ERUDITO 2019 – 16 DE
MAIO ÀS 20H – SESC BOM RETIRO
Prezados(as) Alunos(as) e Familiares,
Informamos aos(às) alunos(as) e familiares da EMESP Tom Jobim que foram disponibilizados 25 ingressos
para o programa Bom Retiro Erudito 2019, no dia 16 de maio (quinta-feira) às 20h, no SESC Bom
Retiro.
Com curadoria de Cristian Budu, o programa pretende homenagear alguns compositores que viveram
entre ambientes sociais opostos: ao mesmo tempo que foram considerados grandes músicos de concerto,
viviam e buscavam muito de suas inspirações em ambientes informais e suburbanos, como cabarets e
afins. Brahms e Poulenc protagonizam o repertório, que também se polariza entre o estilo germânico e
francês.
O programa conta com a participação de Fabio Cury (fagote), Ricardo Barbosa (oboé), Gabriel
Marin (viola), Joyce de Souza (mezzo-soprano), Yuri Pingo (piano) e Leandro Roverso (piano).
Cada aluno(a) poderá solicitar até 02 (dois) ingressos.
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 as 10h
do dia 16/05 (quinta).
Nas solicitações por e-mail, deve-se informar: nome completo do(a) aluno(a); quantidade de
ingressos; nome e 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.
A venda de ingressos pela bilheteria virtual do SESC Bom Retiro já está ativa.
(Entrada entre R$ 6,00 e R$ 20,00)
Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/189534_CONVERSAS+ENTRE+APOLO
Telefone: (11) 3332-3600
Endereço do Sesc Bom Retiro: Alameda Nothmann, nº 185.
ATENÇÃO: A retirada dos ingressos reservados deverá ser feita na bilheteria do SESC Bom Retiro, a
partir da hora que antecede cada apresentação, mediante apresentação 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: 15/05/2019
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

