
 

 

ACESSO GRATUITO AOS CONCERTOS E SHOWS 

 

ATENÇÃO! 

Todos os alunos matriculados nos cursos regulares de música¹ poderão ter acesso 
gratuito aos eventos oficiais da 40ª Oficina de Música de Curitiba. Nesta edição, 
teremos o sistema para emissão de voucher, sendo o acesso liberado sempre 24 
horas antes de cada evento. Alunos que portarem o voucher (impresso ou imagem 
no celular) terão o acesso garantido aos eventos. 

¹ O benefício não contempla alunos inscritos em workshops e palestras de curta 
duração, bem como as ações da Oficina Verde. 

Veja como retirar seu ingresso 

A emissão do voucher é liberada sempre 24 horas antes de cada concerto. Por 
exemplo: para o concerto do dia 25 de janeiro às 20h, os vouchers serão liberados 
para emissão no dia 24 de janeiro a partir das 20h. 

Siga o passo a passo 

1. Acesse o site www.oficinademusica.org.br 
2. Faça seu login, informando seu e-mail e senha (mesmos dados utilizados 

para inscrição nos cursos) 
3. No menu superior, selecione a aba “PROGRAMAÇÃO” 
4. Localize o evento de seu interesse e clique na opção “EMITIR VOUCHER”. 

Dado este comando, o sistema enviará o voucher para o e-mail cadastrado 
no sistema. Salve a imagem na galeria do seu celular ou imprima o QRCode. 

5. Apresente o voucher na entrada do teatro junto a um documento de 
identificação com foto.  

Lembre-se: o voucher é nominal e intransferível. Somente o aluno matriculado no 
curso poderá utilizar o benefício. Acompanhantes deverão realizar a compra de 
ingressos pelos sites de venda ou diretamente na bilheteria do teatro. 

IMPORTANTE: A quantidade de vouchers é definida de acordo com a lotação 
máxima de cada teatro. Garanta seu acesso aos concertos fazendo a emissão 
antecipada do seu ingresso. Quando a quantidade de vouchers disponibilizados for 
atingida, o sistema não mostrará a opção para emissão do QRCode. 

 

 

 

Desejamos a todos uma excelente Oficina de Música! 

 


