Faltando 21 dias para o Rock in Rio Brasil, organização
celebra 15 anos do evento em Lisboa
Evento aberto ao público começa nesta sexta, dia 06, e conta com
vídeomaping no emblemático ponto turístico, um palco com a forma da
icônica guitarra vermelha com 534m², espetáculo de fogos de artifícios e
apresentações memoráveis. Show da brasileira Ivete Sangalo encerra
apresentações no domingo
Para acesso às fotos do evento, clicar no link abaixo:
https://drive.google.com/drive/folders/14Gin5iR7Se1Nh9G5ckHFq_QLeHRr3C1u?usp=
sharing
Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2019 - Falta pouco para o Rock in Rio abrir mais uma
vez suas portas no Brasil. Enquanto isso não acontece, a organização do evento se divide
entre dois momentos emblemáticos: a 8ª edição carioca e a celebração de 15 anos da
chegada do festival a Lisboa, Portugal, intitulada Rock in Rio Celebration. A festa de
aniversário será em grande estilo e começa nesta sexta-feira, dia 06, em Lisboa,
seguindo até domingo, dia 8 de setembro. O local escolhido foi a Torre de Belém, que
dará vida a um espetáculo inédito, com entrada gratuita nos jardins da torre. As
apresentações começam pela Symphonic 15, um concerto inédito regido pelo Maestro
Rui Massena, banda James e da brasileiríssima Ivete Sangalo, considerada embaixadora
do Rock in Rio. O Rock in Rio Celebration acontece em um dos locais mais privilegiados
da capital e oferece uma experiência inédita e emocionante ao público português. O
palco especial com a forma da icônica guitarra vermelha do festival tem um visual
deslumbrante. Além das atrações musicais de relevância incontestável todas as noites
haverá videomaping na Torre e o maior espetáculo de fogos de artifício já realizado no
ponto turístico que é símbolo de Portugal.
As apresentações acontecem de sexta a domingo, sempre às 21h, mas o público pode
chegar mais cedo e garantir um lugar privilegiado. A partir das 18h já tem programação
na rua. Nesta sexta, 6 de setembro, o Maestro Rui Massena apresenta “Symphonic_15”,
um concerto que conta com 60 músicos que irão interpretar alguns dos maiores

sucessos musicais dos 860 artistas e bandas que já passaram pelo Parque da Bela Vista,
ao longo das oito edições portuguesas. Este show, criado especialmente por Rui
Massena para esta ocasião, será acompanhado, em simultâneo, da projeção video
mapping e do maior show pirotécnico prometido para o rio Tejo.
Já no sábado (7) e domingo (8), o espetáculo terá início com o video mapping, projetado
na Torre de Belém, contando a história de mais de uma década de Rock in Rio em
Portugal. Enquanto no sábado o show fica por conta da banda britânica James, no
domingo Belém ficará pequena para o furacão Ivete Sangalo. A brasileiríssima esteve
em todas as edições do evento e Lisboa e também está presente no cartaz do festival
no Brasil desde a edição de 2011. Para o Rock in Rio Celebration, Ivete Sangalo está
preparando algumas surpresas.
O Rock in Rio Celebration tem transmissão ao vivo do canal Música Multishow, no
Youtube do Multishow. Para acompanhar, acesse os links abaixo.
Symphonic 15 – Sexta, dia 06 de setembro, às 17h
Link da transmissão ao vivo: https://www.youtube.com/watch?v=aqNSn3A9dbs
Banda James - Sábado, dia 07 de setembro, às 17h15
Link
da transmissão
zatIDHErC0Z23hbQ

ao

vivo: https://www.youtube.com/channel/UCIzAIM-

Ivete Sangalo – Domingo, dia 09 de setembro, às 17h15
Link da Transmissão ao vivo: https://www.youtube.com/watch?v=NiF17rEqf30
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Sobre a banda James
A banda de Manchester, James, já subiu ao palco do Rock in Rio em Lisboa (2012 e 2018)
e Brasil (2013) e agoraa banda de Tim Booth, uma das bandas internacionais mais
acarinhadas pelo público português, regressa a Lisboa com um concerto exclusivamente
desenhado para o Rock in Rio Celebration. Neste espetáculo, certamente, grandes hits
farão parte como “Sit Down”, “She’s a Star”, “Laid” ou “Getting Away With It (All Messed
Up)”, temas que marcam uma carreira já longa e carimbada por uns impressionantes 20
singles no top 40 da Grã-Bretanha, 14 álbuns e cerca de 13 milhões de cópias vendidas
em todo o mundo."
Sobre Ivete Sangalo
A cantora coleciona grandes feitos em sua carreira: são mais de 20 milhões de cópias de
disco vendidas, 15 indicações ao Grammy Latino, tendo ganhado três deles (“Melhor
Álbum Brasileiro de Raízes/Música Regional” em 2005, “Melhor Álbum de Música
Popular Brasileira” em 2012, “Melhor Álbum de Música Pop Contemporâneo” em 2014),
recordista do Prêmio Multishow, o status de "Maior vendedora de DVDs do mundo em
2007" por atingir a marca de um milhão e oitocentas mil cópias vendidas com o DVD ao
vivo no Maracanã, entre outras premiações. Recentemente Ivete lançou o projeto Live
Experience, gravado no Allianz, em São Paulo. O registro reuniu algumas músicas
inéditas, sucessos da carreira, algumas participações especiais e teve ingressos
esgotados.
Nas edições que Ivete Sangalo subiu ao Palco Mundo, fez apresentações marcantes para
a história do festival. Na mais recente do Brasil, em 2017, os hits da artista como “Festa”,
“Abalou”, “Quando a chuva passar” e releituras de clássicos, como “Imagine” de John
Lennon, e “Pro Dia Nascer Feliz” de Cazuza, foram entoados em coro pelo público.
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