SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 154/2019
DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – CINE SÃO PEDRO | MÚSICA DE CÂMARA – 17 E 18 DE
AGOSTO – THEATRO SÃO PEDRO
Prezados(as) Alunos(as) e Familiares,
Informamos aos(às) alunos(as) e familiares da EMESP Tom Jobim que foram disponibilizados 20 ingressos
para cada uma das datas de Cine São Pedro | Música De Câmara, no Theatro São Pedro, conforme
abaixo:
FILME

DIA

HORÁRIO

O BOXEADOR (1915)

17/08 (SÁBADO)

20:00-23:00

OS AMORES DE CARMEN (1916)

18/08 (DOMINGO)

17:00-20:00

PRAZO PARA
SOLICITAÇÃO
16/08 (6ª FEIRA)
ATÉ AS 10h

Seguindo com a série Música de Câmara, o Theatro São Pedro, apresenta um programa especial que
une cinema e música. O Quinteto de Metais e Bateria da Orquestra do Theatro São Pedro será
responsável por musicar duas produções de um dos grandes nomes da sétima arte: os curtas O Boxeador
e Os amores de Carmen, de Charlie Chaplin.
Os filmes serão exibidos com trilha sonora executada pelos músicos Fábio Simão e Fábio de Oliveira
(trompetes), Isaque Elias (trompa), Maurício Martins e Marco Alex (trombones) e Rubens de
Oliveira (bateria), que estarão no palco. Para acompanhar as histórias de Carlitos, eles interpretam
obras escritas por Claude Debussy, George Bizet, P.I. Tchaikovsky, Jacques Offenbach, entre
outros.
Esta programação de Música de Câmara do Theatro, intitulada Cine São Pedro, visa preservar com
frescor a relação do público com o cinema mudo, tendo a música como principal elemento de cena e
promover o contato com a sétima arte em uma sala de concerto. O espetáculo também tem por objetivo
resgatar a história centenária do São Pedro, inaugurado em 1917 como cinema.
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 dia
16/08 às 10h. Cada aluno(a) poderá solicitar 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.
ATENÇÃO: A retirada dos ingressos reservados deverá ser feita a partir da hora que antecede cada
apresentação, na bilheteria do local (Theatro São Pedro: R. Barra Funda, 171 - Barra Funda, São Paulo SP), mediante de documento oficial com foto.
A venda de ingressos pela bilheteria virtual da INTI já está ativa.
(Entrada entre R$ 10,00 e R$ 20,00)
Site: http://theatrosaopedro.org.br/eventos/cine-sao-pedro-musica-de-camara-3/
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: 15/08/2019
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

