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Nossa Temporada 2021, mesmo em um ano repleto de desafios, 
seguiu com grandes nomes da música clássica no palco da Sala São 
Paulo e, acima de tudo, em segurança. Para este novo semestre 
não poderia ser diferente: serão mais de 60 concertos a seu dispor 
para você seguir conosco na última etapa desta Temporada.

Mas pedimos sua atenção: pelos protocolos oficiais, só 
poderemos oferecer 480 lugares para cada concerto, que não são 
suficientes para acomodar os mais de 8 mil assinantes da Osesp 
nas diferentes séries. Assim, no intuito de dar a oportunidade a 
todos de frequentarem os concertos, permaneceremos somente 
com a venda de ingressos avulsos nesse segundo semestre, com 
prioridade temporária de compra para os nossos assinantes. 
Aqueles que eventualmente tenham crédito de 2020 deverão dar 
preferência para uso nesse período.

Acreditando na efetividade da vacinação e que a partir do próximo 
ano já teremos uma situação mais controlada da pandemia, 
esperamos em um futuro próximo abrir a venda de assinaturas 
normais para 2022, com renovação nos moldes que os assinantes 
já estão acostumados.

Entenda como fica a venda de ingressos neste próximo período.



faça sua
temporada!

ingressos

Para o segundo semestre da Temporada Osesp 2021 serão 
vendidos somente ingressos avulsos, sem lugar marcado e, 
seguindo as orientações dos órgãos oficiais, com o envio de 
e-tickets por e-mail. São mais de 60 concertos memoráveis para 
você escolher com total liberdade quantas e quais apresentações 
quiser assistir: sinfônicos, de câmara, do Coro e recitais.

Os ingressos para concertos sinfônicos terão valor único de R$100 
inteira e R$50 meia entrada. Para apresentações de câmara, do 
Coro e recitais o valor será de R$ 50 inteira e R$ 25 meia entrada 
(valor Vale Cultura). Os lugares serão ocupados por ordem de 
chegada, respeitando o distanciamento seguro.

como comprar

quando

De forma online pelo site osesp.byinti.com
ou por telefone, exclusivamente para assinantes:
4003-2350 – atendimento de 2ª a 6ª feira, das 09h às 18h

12 a 22/7 - exclusivo para Assinantes da Temporada 2020 e 
sem cobrança de taxa de conveniência (caso tenha crédito 
remanescente, utilize-o na aquisição de novos ingressos).

a partir de 23/7 - venda para público geral



programação
2º semestre 2O21

Acesse osesp.art.br e conheça a programação completa

OSESP, GUERRERO e ALESSI 
STRAUSS e COREA

OSESP, PONS e MORENO
LALO e SHCHEDRIN

OSESP e LANGRÉE
ROUSE Sinfonia nº 6

CORO DA OSESP e ROMEY
BACH, MENDELSSOHN, SCHUMANN, BRAHMS e MAHLER

OSESP e PONS
DEBUSSY e RAVEL Daphnis et Chloé

OSESP, THOMSON e ZANON
BEETHOVEN, MIGNONE e NIELSEN

OSESP e THOMSON
BEETHOVEN, MORTE e ELGAR

05/08

12/08

26/08

06/08

13/08

27/08

07/08

14/08

28/08

OSESP, KARABTCHEVSKY e MENESES
VILLA-LOBOS e TCHAIKOVSKY 4ª

23/09 24/09 25/09

21/0820/0819/08

11/0910/0909/09

12/09

18/0917/0916/09

QUARTETO OSESP
WEBERN, PENDERECKI e SAINT-SAËNS

26/09

QUI
20H

SEX
20H

SÁB
16H30

DOM SEG
18H 18H



programação
2º semestre 2O21

Acesse osesp.art.br e conheça a programação completa

ESCUALO ENSEMBLE
PIAZZOLLA e SCHISSI

NELSON GOERNER
BACH, SCHUBERT, RAVEL, PIAZZOLA e OUTROS

OSESP e FISCHER
COSTA LIMA e STRAVINSKY O Beijo da Fada

OSESP, FISCHER e BOLOGNA
VARÈSE, STRAVINSKY e TCHAIKOVSKY

CORO DA OSESP e VALLESI
THOMPSON, GRAU, GUASTAVINO, PEÑA e PIAZZOLA

MENESES E CASTRO
BEETHOVEN RECITAIS BRASILEIROS 2020

OSESP, FISCHER e FAUST
BRITTEN e SHOSTAKOVICH

QUI
20H

SEX
20H

SÁB
16H30

DOM SEG
18H 18H

30/09

30/09

07/10

01/10

01/10

08/10

02/10

09/10

OSESP e SANTOS
HÄNDEL, BACH e TELEMANN

28/10 29/10 30/10

23/1022/1021/10

GOMES
BRASILEIROS e PIAZZOLLA

18H30 18H30 15H30

17H

18H e 20H

15H3018H3018H30

02/10

10/10

06/1105/1104/11

03/10

16/1015/1014/10

11/10



programação
2º semestre 2O21

Acesse osesp.art.br e conheça a programação completa

QUARTETO OSESP e SIDOROVA
PIAZZOLLA e OUTROS

OSESP, ALSOP e MONTERO
TCHAIKOVSKY e RIMSKY-KORSAKOV Sheherazade

OSESP e ALSOP
Programa a ser anunciado

QUARTETO OSESP e STEINBACH
PÄRT, FACÓ e SAINT-SAËNS

GABRIELA MONTERO
PROKOFIEV, RACHMANINOV, STRAVINSKY e MONTERO

OSESP, FISCHER e PIEMONTESI
STRAVINSKY Sinfonia para Sopros, SCHOENBERG e BRAHMS 1º

OSESP e FISCHER
MOZART 39, 40 e 41ª

04/11

11/11

05/11

12/11

19/11

06/11

20/11

OSESP e FISCHER
SAINT-SAËNS e RACHMANINOV Danças Sinfônicas

09/12 10/12 11/12

03/1202/12

CORO DA OSESP, COELHO e ACADEMIA DA OSESP
SAINT-SAËNS Oratório de Natal e OUTROS

17H

16H

13/11

27/1126/1125/11

18/12

04/12

17/1216/12

14/11

28/11

QUI
20H

SEX
20H

SÁB
16H30

DOM SEG
18H 18H



observações 
importantes
pagamento
Os ingressos podem ser pagos com cartão de crédito, em até  
3x sem juros, ou via Pix.

No caso de mudança de obra ou artista, não serão efetuadas 
trocas ou devoluções de ingressos de assinaturas. Apenas em 
caso de cancelamento de programa serão oferecidas alternativas 
de troca por outro concerto ou devolução do valor pago.

meia-entrada
Conforme leis vigentes e mediante apresentação de documento 
oficial com foto na entrada do evento.

Os preços de meia-entrada são calculados sobre o valor integral 
do ingresso e não são cumulativos com valores promocionais.



Queremos agradecer, em nome da Fundação Osesp, a todos 
que nos têm apoiado nesse período tão difícil. A começar pelo 
público, sempre tão próximo e solidário nos desafios. Ao Governo 
do Estado, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, 
e aos nossos muitos patrocinadores, apoiadores e doadores, dos 
quais tanto dependemos, mais do que nunca.

A Osesp é um patrimônio cultural do país e com a colaboração 
da sociedade teremos condições de dar continuidade aos nossos 
projetos artísticos e educativos. Sabemos do nosso papel, em 
especial no contexto brasileiro, e ainda mais nos tempos atuais. 
Estejam certos de que vamos seguir adiante, nesse espírito, 
resistindo às circunstâncias e retribuindo seu apoio da melhor 
forma: fazendo música.

Marcelo Lopes
Diretor Executivo da Osesp



osesp.art.br

REALIZAÇÃO

Secretaria de
Cultura e Economia Criativa


