
 
SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 13/2020 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – A BIBLIOTECA DE BABEL – 09 DE FEVEREIRO – 

THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO 

 

Prezados(as) Alunos(as) e Familiares,  

 

Informamos aos(às) alunos(as) e familiares da EMESP Tom Jobim que foram disponibilizados ingressos 

para o evento abaixo: 

 

A BIBLIOTECA DE BABEL 

Propondo uma relação entre os corpos, suas vivências e histórias, e os livros de uma biblioteca, o 

Balé da Cidade de São Paulo retoma o espetáculo A Biblioteca de Babel, estreado em junho 

de 2019. Baseado no conto homônimo de Jorge Luis Borges, a ideia e o conceito geral são de 

Ismael Ivo e Marcel Kaskeline, e a coreografia de Ismael Ivo. Cada corpo é único, mas é sempre 

no diálogo e na relação com os outros que acontece a evolução. Para abrir, a Escola de Dança de 

São Paulo apresenta o prólogo Como um Sopro, de Christiana Sarasidou. 

LOCAL 

Theatro Municipal de São Paulo - End. Praça Ramos De Azevedo, s/n - República 

DATA HORÁRIO 
QTDE. DE 

INGRESSOS 
PRAZO PARA SOLICITAÇÃO 

09/02 (Domingo)  18:00 63 ingressos Até as 15:00 do dia 05/02 (Quarta-Feira) 

 

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 no 

prazo mencionado acima. Cada aluno(a) poderá solicitar até 02 ingressos.  

 

As solicitações serão atendidas por ordem de recebimento pela Secretaria Acadêmica. Todas as 

solicitações (presenciais e por e-mail) receberão um e-mail de resposta (alunos(as) contemplados(as) e 

não contemplados(as)). 

 
Nas solicitações por e-mail, deve-se informar: nome completo do(a) aluno(a); nome e 

data do evento e quantidade de ingressos solicitada. 

 

Os(as) alunos(as) contemplados(as) deverão retirar os ingressos reservados na portaria do 

Restaurante Santinho (no Theatro Municipal) a partir das 17h do dia do evento, mediante 

apresentação de documento oficial com foto. 

 

Ressaltamos que o ingresso é intransferível, não podendo ser redistribuído a terceiros. 

 

INFORMAÇÕES: https://theatromunicipal.org.br/pt-br/evento/a-biblioteca-de-babel-2/  

 

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: 03/02/2020 

Atenciosamente, Equipe Pedagógica 
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