SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 114/2019
DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – ÓPERA O CASO MAKROPULOS – 12, 14, 16, 19, 21 E
23 DE JUNHO – THEATRO SÃO PEDRO
Prezados(as) Alunos(as) e Familiares,
Informamos aos(às) alunos(as) e familiares da EMESP Tom Jobim que foram disponibilizados ingressos
para a ópera O Caso Makropulos de Leoš Janáček,, no Theatro São Pedro, conforme abaixo:
DATA
12/06 (quarta-feira)
ENSAIO ABERTO
14/06 (sexta-feira)
16/06 (domingo)
19/06 (quarta-feira)
21/06 (sexta-feira)
23/06 (domingo)

HORÁRIO

QTDE. DE INGRESSOS
OFERECIDA

PRAZO PARA
SOLICITAÇÃO

19:00

300 ingressos

11/06 às 15:00

20:00
17:00
20:00
20:00
17:00

20 ingressos
20 ingressos
20 ingressos
20 ingressos
20 ingressos

13/06 às 15:00
13/06 às 15:00
18/06 às 15:00
18/06 às 15:00
18/06 às 15:00

Escrita com base na comédia de Karel Capek, um dos mais influentes escritores tchecos, a ópera é dividida
em três atos e tem Elina Makropulos como personagem central. Em busca da longevidade e de manter-se
jovem, ela ingere uma poção de elixir que a faz viver por mais de 300 anos, agora sob o nome Emilia
Marty, uma arrogante diva de ópera. A montagem será realizada com o apoio do Consulado Geral da
República Tcheca.
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 conforme
os prazos acima. Cada aluno(a) poderá solicitar até 02 ingressos.
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 da INTI já está ativa.
(Entrada entre R$ 20,00 e R$ 80,00)
Site: https://theatrosaopedro.byinti.com/#/ticket/
Telefone INTI: (11) 3280-0180
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

