
 
 
 
 
 
 
 

 

 

JUNGLE chega ao Brasil para apresentações em 
São Paulo e Rio de Janeiro, em 18 e 19 de março, 

abrindo a retomada de atrações internacionais 
no Brasil! 

 
A banda britânica é a primeira atração internacional a se 
apresentar em São Paulo após a paralização do setor por 

conta do COVID-19, trazendo para o país a turnê de seu novo 
álbum, “Loving In Stereo” 

 

A abertura dos shows vai ser do DJ Carlos do Complexo e, após, 
haverá after-parties com o selo SELVAGEM, comandadas pelos DJs 

Ney Faustini e Mary Olivetti em SP, e por Carrot Green e Bea Ferretti 
no RJ!  

 

Ingressos estão à venda em Eventim.com.br 
 
 
Considerada uma banda de apresentações ao vivo espetaculares, o JUNGLE está chegando 
ao Brasil na próxima semana para shows no dia 18 de março em São Paulo, na Audio, e 
no dia 19 de março, no Rio de Janeiro, no Sacadura 154.  
 
A passagem do JUNGLE pelo país marca a retomada das apresentações de atrações 
internacionais no Brasil, que não aconteciam desde o início da pandemia, em 2020. Os shows 
são uns dos primeiros eventos internacionais a acontecer depois do longo hiato. 
 
A banda britânica irá mostrar em primeira mão seus novos sons de seu mais celebrado disco, 
“Loving In Stereo”, lançado ano passado seu e considerado pela crítica como um trabalho 
arrebatador e brilhante.  
 
Com “Loving In Stereo”, o JUNGLE experimentou a liberdade recém-descoberta de lançar 
seu próprio selo. Eles se livraram das influências externas, colocaram as considerações 
comerciais em segundo plano e levaram sua música de volta a suas raízes, a uma época em 
que podiam fazer qualquer música que quisessem sem pensar demais. “Com este álbum, 
aprendemos a confiar e a seguir nossos instintos”, diz Tom. “Queremos que seja mais cru, 
aberto, divertido, agradável, porque é isso que a música é”, acrescenta Josh. 
 

file:///C:/Users/fabianabrait/Downloads/eventim.com.br


 
 
 
 
 
 
 

 

A banda promete um show vibrante, que criará a sensação de entrar em uma gravação de 
vídeo, ampliando o foco em sua coreografia e estética visual. A musicalidade deles dá força a 
um sentimento coletivo de união. Como já disse um crítico, o JUNGLE continua caminhando 
a passos largos para tornar suas apresentações ao vivo cada vez mais festivas, especiais e 
inesquecíveis. 
 
Além do show imperdível do Jungle, o público ainda poderá se divertir em after-parties 

animadas com DJs escolhidos pelo selo de festas SELVAGEM! A abertura do show nas duas 

cidades ficará a cargo do DJ Carlos do Complexo, produtor, diretor musical e celebrado DJ 

carioca, em constante evolução em sua experimentação musical, misturando R&B, funk carioca, 

músicas africanas e sons experimentais em seus sets.  

 
After-party em São Paulo será comandada pelos DJs Ney Faustini e Mary Olivetti. 
 
O paulistano Ney Faustini já comandou pistas ao redor do Brasil e do mundo, tendo tocado 
em renomados festivais como Rock In Rio, Dekmantel, DGTL e Tribaltech, sendo um dos 
mais prestigiados artistas da música eletrônica do país. DJ, produtora, curadora, diretora de 
criação e executiva da música, Mary Olivetti tem suas bases sonoras fincadas na música 
brasileira e em estilos como soul, funk e Dance Music, já tendo se apresentado no Rock in 
Rio, Tomorrowland, Pacha, Defected in The House Brazil, Amnésia, Space, Brazil Music 
Conference, WMC, Cafe del Mar, Beehive, Anzu, Laroc, Green Valley, Avalon, Sirena e 
Privilège Brasil, além de palcos internacionais da música eletrônica mundial em Los Angeles, 
Ibiza, Buenos Aires e Miami, entre outros. 
 
No Rio de Janeiro, a after-party será comandada pelos DJs Carrot Green e Bea 
Ferretti 
 
Carrot Green é um dos artistas mais empolgantes e inventivos da cena eletrônica brasileira 
atual, transitando pelos mais variados estilos como techno, acid, boogie, slow house ou old 
school disco. Sua versatilidade se expressa não só nos seus sets, que já passaram por pistas 
como ODD, Mareh Festival e Dekmantel Festival, mas também por suas produções autorais e 
em parceria com outros artistas, e para selos internacionais e nacionais como Disco Halal, 
Barefoot Beats e Mamba Records. Já Bea Ferretti é ativa no universo da cultura noturna há 
quase 10 anos, Dj residente da Festa até as 4, movimento cultural e selo de festa atuante no 
Rio de Janeiro desde 2017, e também uma das criadoras da Vala, projeto que busca 
pluralidade estética, sonora e representativa no ambiente eletrônico.  
 
Os ingressos estão disponíveis em Eventim.com.br. Confira mais informações em SERVIÇO 
abaixo. 
 
As apresentações no Brasil são uma realização da 30E - Thirty Entertainment, em 
parceria com a Bonus Track. 
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A Banda 
 
O Jungle foi fundado pelos produtores britânicos Tom McFarland e Josh Lloyd-Watson em 
2013. Os dois eram amigos desde os nove anos de idade, e moravam um ao lado um do 
outro em Shepherds Bush, na cidade de Londres. Ambos frequentaram a Latymer Upper 
School e tocaram juntos em vários grupos diferentes, um dos quais, o Born Blonde, teve um 
leve sucesso. 
 
Eles formaram o Jungle no início de 2013, optando por colocar uma ênfase estética na obra 
de arte e nos vídeos musicais, e não na própria identidade dos pares, (McFarland e Lloyd-
Watson passaram a ser conhecidos como J e T). Ao longo do ano seguinte, o Jungle 
desenvolveu sua natureza como um coletivo, trabalhando com diferentes artistas em diversas 
disciplinas. Para fazer a música ao vivo, o Jungle se expandiu para uma banda de sete 
integrantes, liderada por J e T. A dupla queria desafiar a si mesma, resistindo à tentação de 
simplesmente reproduzir sua música a partir de seus laptops e traduzindo suas músicas para 
um formato completo, em experiência viva e orgânica. J e T explicaram que Jungle surgiu de 
um desejo de "honestidade... verdadeira conexão e amizade. É sobre estar em uma energia 
coletiva ... um espírito de equipe." 
 
Com um estilo musical descrito como "funk no meio da década de 1970", lançaram seu 
primeiro single "The Heat" em outubro de 2013 e naquele mesmo ano foram nomeados para 
o BBC's Sound de 2014. O álbum homônimo de estréia, chegou em julho de 2014 recebendo 
ótimas críticas e sendo selecionado para o Mercury Prize . Eles se apresentaram em cinco 
continentes diferentes, sendo a atração principal em lugares distantes como Sydney e 
Moscou, enquanto também conquistaram novos fãs em festivais como Coachella, Bonnaroo e 
Lollapalooza. Em 2018 lançaram seu segundo disco, “For Ever”, que entrou para o Top 10, 
no Reino Unido. Juntos os dois álbuns já acumularam 750.000 unidade vendidas, o 
equivalente a quase um bilhão de streams. 
 
Ano passado a banda retornou com seu novo álbum "Loving In Stereo", que provavelmente 
se tornará a trilha sonora de um verão diferente de qualquer outro. A dupla de produtores 
britânicos passou o último ano trancada em um estúdio e emergiu, entregando um trabalho 
celebrado pela crítica como comovente e ensolarado, uma celebração de todas as coisas que 
reafirmam a vida e inflamam a pista de dança . Uma música irresistivelmente alegre num 
álbum perfeito para celebrar a vida pós Covid-19.  
 
SELVAGEM 
 
Criada há dez anos pelo DJ e pesquisador Augusto Olivani (também conhecido como 
Trepanado), a SELVAGEM se tornou uma marca com alcance e relevância global no cenário 
da música eletrônica. Seja realizando eventos (principalmente no eixo Rio-São Paulo) ou 
lançando discos, o label é um agente fundamental da cena independente, especialmente pela 
abordagem multicultural e brasileira da cultura que divulga e representa. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
SERVIÇO 
 
SÃO PAULO 
 
Data: 18 de março de 2022 
Local: Audio 
Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca - São Paulo – SP 
Horário: 23h (show Jungle) | 20h (abertura da casa) 
 
Setores e Preços: 
 
Pista (Lote 1*): R$ 280,00 (inteira) | R$ 140,00 (meia-entrada legal) 
Pista (Lote 2*): R$ 320,00 (inteira) | R$ 160,00 (meia-entrada legal) 
Mezanino: R$ 420,00 (inteira) | R$ 210,00 (meia-entrada legal) 
 
*sujeito a novos lotes de acordo com a capacidade vendida 
 
 
RIO DE JANEIRO 
 
Data: 19 de março de 2022 
Local: Sacadura 154 
Endereço: Rua Sacadura Cabral, 154 - Saude - Rio de Janeiro - RJ 
Horário: 23h (show Jungle) | 20h (abertura da casa) 
 
Setores e Preços: 
 
Pista (Lote 1*): R$ 280,00 (inteira) | R$ 140,00 (meia-entrada legal) 
Pista (Lote 2*): R$ 350,00 (inteira) | R$ 175,00 (meia-entrada legal) 
 
*sujeito a novos lotes de acordo com a capacidade vendida 


