
 
SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 113/2019 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – PROGRAMA BOM RETIRO ERUDITO 2019 – 12 DE 

JUNHO 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 12 de junho (quarta-feira) às 20h, no SESC Bom 

Retiro. 

Com curadoria de Cristian Budu, o programa e os músicos escolhidos estão ligados a projetos de 

música de câmara em São Paulo que têm forte veia pedagógica, como Pianosofia e o Ilumina Festival. O 

repertório desafia os padrões tradicionais e transforma o concerto num espetáculo único, trazendo obras 

de Schnittke, Wesenauer, Philip Glass, Chiquinha Gonzaga e Jacob do Bandolim intercaladas 

ao Quinteto “A Truta”, de Schubert. 

O programa conta com a participação de Antonio Vaz Lemes (piano), Daniel Salvagedo (viola), 

Hanan Santos (violino), Pedro Gadelha (contrabaixo), Mariana Amaral (violoncelo) e Cristian 

Budu (piano). 

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 11/06 (terça-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.  

 

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/193440_NOVOS+PROJETOS+IDEIAS+DO+PASSADO+OL

HANDO+PARA+O+FUTURO+VIVENDO+NO+PRESENTE 

Telefone: (11) 3332-3600 

Endereço 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 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) 3585-9889  

secretaria.aluno@emesp.org.br 

 

 Data de envio: 10/06/2019 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica 
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