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SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 217/2022 – 27 DE SETEMBRO 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – ÓPERA O AMOR DAS TRÊS LARANJAS “L’AMOUR 
DES TROIS ORANGES”, DE SERGEI PROKOFIEV” – 30 DE SETEMBRO, 01 E 02 DE 
OUTUBRO 
 
PREZADOS(AS) ALUNOS(AS) E FAMILIARES,  
Informamos aos(às) alunos(as) e familiares da EMESP Tom Jobim que foram disponibilizados ingressos para 

o evento “Ópera O Amor das Três Laranjas “L’Amour des Trois Oranges”, de Sergei Prokofiev” no Theatro 

Municipal de São Paulo, na(s) data(s) e horário(s) abaixo: 

 

EVENTO DIA HORÁRIO 
QUANTIDADE 
DE INGRESSOS 

 
ÓPERA O AMOR DAS TRÊS LARANJAS 

“L’AMOUR DES TROIS ORANGES”  
DE SERGEI PROKOFIEV 

30/09/2022 (6ª feira) 20:00 40 

01/10/2022 (sábado) 17:00 40 

 02/10/2022 (domingo) 17:00 40 

 

Esta deliciosa ópera de Prokofiev tem uma trama cômica e de origem complexa: um conto do século 17,  escrito por Giambattista 

Basile, adaptado para teatro por Carlo Gozzi no século seguinte, traduzido por Meyerhold para o russo e adaptado para o libreto 

em francês pelo próprio compositor e por Vera Janacópulos, soprano brasileira de primeira importância em sua época por divulgar 

na Europa nomes com Villa Lobos. O enredo, que flerta com o surrealismo fantástico, narra a saga de um rei para curar a melancolia 

de seu filho. Para tal fim, o rei convoca uma série de entretenimentos, personagens oriundos da Commedia dell’Arte, magos, bruxas 

e uma musicalidade radiante entre a música russa e a tradição romântica (como não lembrar da célebre marcha?). Esses elementos 

fazem desta ópera um evento único. Único também pela inédita colaboração com o ator e diretor cênico convidado para estar à 

frente desta produção: Luiz Carlos Vasconcelos. Figura notável nos palcos e telas do Brasil, Luiz Carlos tem em suas origens o circo, 

as máscaras e a magia, sendo o criador do circo teatro Piolim. Expressões necessárias para que nossas “três laranjas” encantem a 

todos e todas curando de vez toda e qualquer melancolia! 

 

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

partir do dia 28/09 (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.  
 
THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO:  
Praça Ramos de Azevedo, s/nº - São Paulo, SP 
DURAÇÃO: aproximadamente 135 minutos (com intervalo de 20 minutos) 
CLASSIFICAÇÃO: Livre  
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INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO: 
https://theatromunicipal.org.br/pt-br/evento/opera-lamour-des-trois-oranges-de-sergei-prokofiev/  

MANUAL DO ESPECTADOR: 

https://theatromunicipal.org.br/pt-br/manualdoespectador/  
 
Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a Secretaria Acadêmica para que possamos 
ajudá-lo (a) da melhor maneira possível. 
____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Acesso rápido 

 

                          

 

 

 

 

CONTATOS DA SECRETARIA:  

(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889  

secretaria.aluno@emesp.org.br        

 

DATA DO ENVIO: 27/09/2022 

Atenciosamente,  
Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim 

PORTAL DO(A) ALUNO(A) 

ALUNO@NET 

PÁGINA DO(A) ALUNO(A)  CALENDÁRIO 2022  

SITE - SANTA MARCELINA 

CULTURA  

SITE - EMESP TOM JOBIM COMUNICADOS 2022 
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