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SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 174/2022 
DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – ÓPERA O CAVALEIRO DA ROSA “DER 

ROSENKAVALIER”, DE RICHARD STRAUSS – THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO – 

11 DE AGOSTO – 19h 

 

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 Cavaleiro da Rosa “Der Rosenkavalier”, de Richard Strauss no Theatro Municipal de São Paulo, na(s) 

data(s) e horário(s) abaixo: 

 

EVENTO DIA HORÁRIO 
QUANTIDADE DE 

INGRESSOS  

ÓPERA                                          

O CAVALEIRO DA ROSA 
11/08 (5ª feira) 19:00 30 ingressos 

 

THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO: Praça Ramos de Azevedo, s/n - República, São Paulo 

DURAÇÃO: Aproximadamente 5 horas (com intervalos) 

CLASSIFICAÇÃO: 16 anos 

INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO:                                                                                    

https://theatromunicipal.org.br/pt-br/evento/opera-der-rosenkavalier-de-richard-strauss/  

 

Depois da montagem de sucesso realizada pelo Theatro Municipal de São Paulo em 2018, com direção cênica de Pablo 

Maritano, o público pediu e nós atendemos: Marechala, Octavian e Sophie voltam ao nosso palco! Esta comédia, fruto da 

profícua parceria entre Strauss e Hofmannsthal, é também uma profunda reflexão sobre gênero, envelhecimento das mulheres, 

sororidade, relacionamentos e ainda temas caros à sociedade vienense do início do século XX como o surgimento da 

psicanálise, o desaparecimento da aristocracia e a ascensão final da burguesia. Marechala, uma nobre no coração e não só 

no título, abdica do amor do jovem Octavian para que ele e a jovem Sophie vivam em plenitude. A música, que para alguns 

críticos é passadista e conservadora em relação às óperas coevas de Strauss, é um bálsamo para os corações, uma homenagem 

sonora à Viena de Mozart, das valsas e seio de tantas revoluções musicais. Entre os destaques, a interpretação comovente de 

Luisa Francesconi para o jovem Octavian. 

 

 Os(as) interessados(as) deverão comparecer na Secretaria Acadêmica da EMESP (2º Andar – Sala 207) a partir do 

dia 09/08 (3ª feira), no horário de atendimento (de 2ª a 6ª Feira – das 9:30 às 11:30 e das 13:30 às 18:30; sábado 

– das 9:00 às 15:30) para a retirada dos ingressos PRESENCIALMENTE. Ressaltamos que os(as) alunos(as) serão 

atendidos(as) por ordem de chegada e serão disponibilizados até 02 ingressos por pessoa. NÃO HAVERÁ 

DISTRIBUIÇÃO OU RESERVA DE INGRESSOS POR E-MAIL.  

 

 Recomendações para o dia do espetáculo: https://theatromunicipal.org.br/pt-br/manualdoespectador/ 

 
Previna-se! Acesse o Guia de Prevenção no site do Governo do Estado de São Paulo: 

http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/  

 

Caso tenha qualquer dúvida, por favor, 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 do envio: 09/08/2022 

Atenciosamente, Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim 
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