
 
SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 260/2019 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – CELEBRAÇÃO COM ORQUESTRA DO THEATRO 

SÃO PEDRO – 29 E 30 DE NOVEMBRO – 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 

o concerto Celebração com a Orquestra  do Theatro São Pedro, conforme abaixo: 

 

DATA HORÁRIO 
QTDE. DE 

INGRESSOS 
LOCAL 

29/11 (Sexta-feira) 

ENSAIO GERAL 
11:00 50 ingressos 

Theatro São Pedro 

End. Rua Barra Funda, 161 – Barra Funda 

30/12 (Sábado) 20:00 50 ingressos 

 

Encerrando a programação sinfônica, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro a Orquestra do 

Theatro São Pedro recebe o maestro Tobias Volkmann, ex-regente titular do Theatro Municipal do 

Rio de Janeiro. O programa Celebração comemora o bicentenário de Jacques Offenbach e é dividido em 

duas partes. 

 

Na primeira, um pequeno aperitivo com trechos de suas operetas, gênero pelo o qual compositor se 

notabilizou no início da carreira; na segunda, excertos de Contos de Hoffmann, exemplo mais bem-acabado 

da maturidade artística de Offenbach, escrita já no fim de sua vida. O espetáculo tem a participação dos 

solistas Ludmilla Bauerfeldt (soprano), Denise de Freitas (mezzo-soprano), Giovanni Tristacci 

(tenor) e Michel de Souza (barítono), além dos alunos da Academia de Ópera do Theatro São Pedro 

Tatiane Reis (soprano), Eduardo Gutiérrez e Mikael Coutinho (tenores). 

 
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 o dia 

27/11 (quarta-feira) às 18h. 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.  

 

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: 25/11/2019 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica 
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