SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 93/2019
DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – FESTIVAL LÍRICAS PAULISTANAS – 23 DE MAIO – CASA
NATURA MUSICAL – 19H
Prezados(as) Alunos(as) e Familiares,
Informamos aos(às) alunos(as) e familiares da EMESP Tom Jobim que foram disponibilizados 20 ingressos
para o Festival Líricas Paulistanas, no dia 23 de maio (quinta-feira) às 19h, na Casa Natura Musical.
Líricas Paulistanas é um festival criado para valorizar a
memória da Vanguarda Paulista e a sua reverberação até os
dias de hoje, homenageando os artistas que fizeram parte
deste rico movimento dos anos 80, e reunindo-os com
herdeiros do legado que reconhecem, em suas criações, a
influência cultural deixada por ele.
Com duração de cinco dias, o festival reunirá bate-papos, exibição de filmes, apresentações musicais e
intervenções poéticas. As atividades contarão com intérpretes de LIBRAS e audiodescrição e a equipe
estará pronta para acolher o público em toda a sua diversidade e pluralidade.
No dia 23 de maio será exibido o curta-metragem documental “Beleléu Cá Entre Nós – Itamar Assumpção
Antes de Nego Dito”, seguido de um bate-papo com seu diretor Fábio Giorgio. Após a exibição, abre-se
espaço para os shows de Baião de Spokens e Orquídeas do Brasil com participação de Anelis
Assumpção, Juçara Marçal e Léo Castilho.
Cada aluno(a) poderá solicitar até 02 (dois) ingressos. Classificação etária: 16 anos. Menores a partir
de 12 anos podem entrar acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais apresentando identidade de
ambos.
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 15h
do dia 22/05 (quarta-feira).
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.
Informações do evento: https://liricaspaulistanas.wixsite.com/2festival
ATENÇÃO: A retirada dos ingressos reservados deverá ser feita no local (Casa Natura Musical: Rua
Artur de Azevedo, 2134 – Pinheiros) direto com os produtores do evento, a partir da hora que antecede a
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) 3585-9889secretaria.aluno@emesp.org.br

Data de envio: 21/05/2019
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

