
 

Khalid anuncia shows no Brasil em junho de 

2022 
 

 

Superstar Global com certificação multi-platina, chamado de 

"Prodígio do Pop" pela Rolling Stone e eleito uma das 

Pessoas mais Influentes do Mundo pela TIME em 2019, o 

cantor e compositor Khalid traz sua nova turnê para shows 

em São Paulo e no Rio de Janeiro. 
 

 

Ingressos disponíveis a partir de 07 de dezembro em pré-venda para 

clientes Ame, em Eventim.com.br. Venda para público geral a partir de 

14 de dezembro. 
 

 

Aclamado pela mídia e pelo público,  o cantor e compositor norte-americano Khalid, um dos 

artistas que mais quebrou recordes junto ao público nos últimos anos, com mais de 30 

bilhões de streams, está de passagem confirmada para o Brasil. Ele traz sua nova turnê ao 

país em junho de 2022, com apresentações confirmadas nos dias 23 em São Paulo, no 

Espaço das Américas, e 25 no Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena. 

 

Os ingressos para o show estarão disponíveis em uma pré-venda exclusiva para 

pagamentos realizados com o super app Ame a partir do dia 07 de dezembro, às 

10h, até 14 de dezembro, às 9h59, em Eventim.com.br. A partir do dia 14 de dezembro, 

às 10h, a venda estará disponível para o público geral no site e pontos oficiais de 

venda da Eventim. Mais informações em SERVIÇOS abaixo. 

 

As apresentações no Brasil contam com o patrocínio da Ame Digital e são uma realização 

em parceria da 30 Entertainment – 30E e Bonus Track. Clientes Ame, além de 

parcelarem em até 6x sem juros, ainda contarão com entrada exclusiva e early entrance. 

 

Com uma carreira iniciada em 2016, em pouco mais de cinco anos Khalid se tornou um dos 

nomes mais aclamados do pop internacional. Emplacando vários sucessos mundiais e discos 
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de platina, com parcerias consagradoras e consecutivas quebras de recordes nas plataformas 

de streaming, Khalid mostrou que chegou para fazer história e não está para brincadeira.  

 

Khalid lançou em 3 de dezembro sua nova tape, “Scenic Drive”, através do Right Hand 

Music Group / RCA Records, que ele descreve como um trabalho que acompanha seu EP de 

2018 “Sun City”, com colaborações de artistas como Alicia Keys, Ari Lennox, 6LACK , Lucky 

Daye, JID, Smino, Majid Jordan, Kiana Ledé, QUIN. Você pode ouvir "Scenic Drive" aqui. 

 

Sobre “Scenic Drive,” Khalid diz, “Depois de uma pausa de fazer música - estou animado 

para voltar junto com outros artistas que respeito e amo. Eu realmente acredito na 

colaboração e “Scenic Drive” para mim representa que estou me movendo em uma direção 

mais madura com meu som. Eu tenho guardado isso nos últimos meses e não posso esperar 

até que seja seu. E depois disso ... então vem o álbum. Aproveite isso com seus amigos e 

entes queridos. Esta fita é sua " 

 

 

O Artista 

 

 

Considerado um superstar global e eleito uma das pessoas mais influentes do mundo em 

2019 pela prestigiada revista Time, o cantor e compositor norte-americano Khalid tomou o 

mundo de assalto desde o lançamento, pouco antes de sua formatura no colégio, de seu 

primeiro single “Location”, em 2016, cinco vezes certificado de platina e que o levou a um 

contrato com uma grande gravadora, a RCA Records.  

 

Seu álbum de estreia, o disco duplo de platina American Teen, chegou em 2017 e o 

segundo, Free Spirit, de 2019, teve aclamação da crítica mundial, tendo sido declarado "A 

Escolha do Crítico" pelo New York Times e classificado como "excelente" pela Associated 

Press. O album estreou em #1 no Top 200 da Billboard, trazendo sucessos como "Talk", 

indicado ao Grammy e que chegou ao topo das paradas mundiais. Free Spirit acumulou mais 

de 11 bilhões de streams em todo o mundo.  

 

A partir daí, Khalid acumulou recordes e vitórias: foi chamado de "prodígio pop" pela Rolling 

Stone, acumulou 30 bilhões de streams em todo o mundo, foi indicado seis vezes ao 

Grammy, ganhou vários prêmios (seis Billboard Music Awards, três American Music Awards, 

um Teen Choice Award, um MTV Video Music Award, um MTV Woodie Award, entre outros) 

e colaborou com algumas das maiores estrelas da música, incluindo Normani, Halsey e Benny 

Blanco, Billie Eilish, Shawn Mendes, Marshmello, entre outros.  

 

https://open.spotify.com/album/5HBwLKK7l3N8fovxDlTBpE


O prefeito e o conselho da cidade de El Paso homenagearam Khalid com a "chave da cidade" 

instituindo o "Dia de Khalid" em 13 de setembro de 2018. Com sua mãe, Khalid lançou a The 

Great Khalid Foundation, para ajudar famílias em necessidades. 

 

A "Free Spirit World Tour" de Khalid o levou a arenas em todo o mundo em 2019. Em 2020, 

lançou os hits "Eleven" e "Know Your Worth" com o Disclosure. Se tornou o artista mais 

jovem a ultrapassar 15 bilhões de streams no Spotify sozinho e foi nomeado o compositor 

pop do ano da BMI (ao lado de Post Malone).  

 

No início deste ano, Khalid estreou sua faixa "New Normal" no lançamento do vôo espacial 

"Unity 22" da Virgin Galactic. Não apenas "New Normal" tocou no ônibus espacial durante 

sua descida de volta à terra, mas Khalid também se apresentou para a tripulação, incluindo 

Sir Richard Branson, depois que eles completaram a missão.  

 

SERVIÇO 

 
SÃO PAULO 
 
Data: 23 de junho de 2022 

Local: Espaço das Américas 
Endereço: R. Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo – SP 
Abertura da casa: 18h 

Horário do show: 21h 
Classificação etária: 16 anos desacompanhados. De 05 anos a 15 anos somente acompanhados 
dos pais ou responsáveis legais. Não será permitida a entrada de crianças menores de 05 anos no 

evento. *sujeito à alteração por determinação judicial      
 
Setores e Preços: 

 
Setores e Preços: 
 

Pista Premium: R$ 680,00 (inteira) | R$ 340,00 (meia-entrada legal) 
Pista: R$ 350,00 (inteira) | R$ 175,00 (meia-entrada legal) 
Mezanino: R$ 750,00 (inteira) | R$ 375,00 (meia-entrada legal) 
 

 
 
 

RIO DE JANEIRO 
 
Data: 25 de junho de 2022 

Local: Jeunesse Arena 
Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca,  Rio de Janeiro – RJ 
Abertura da casa: 18h 

Horário do show: 21h 



Classificação etária: 16 anos desacompanhados. De 05 anos a 15 anos somente acompanhados 
dos pais ou responsáveis legais. Não será permitida a entrada de crianças menores de 05 anos no 
evento. *sujeito à alteração por determinação judicial      

 
Setores e Preços: 
 

Pista Premium: R$ 650,00 (inteira) | R$ 325,00 (meia-entrada legal) 
Pista: R$ 350,00 (inteira) | R$ 175,00 (meia-entrada legal) 
Cadeira Nível 1: R$ 400,00 (inteira) | R$ 200,00 (meia-entrada legal) 

Camarotes: R$ 500,00 (inteira) | R$ 250,00 (meia-entrada legal) 


