
Uma das novas apostas da Cena Pop Mundial, LANY 

chega ao Brasil pela primeira vez para show único em 

São Paulo 

 
 

Superbanda de Los Angeles, indicada entre as melhores turnês POP de 

2021 pela Pollstar, se apresenta no dia 7 de junho no Cine Joia na 

capital paulista com a turnê GG BB XX. 

Ingressos começam a ser vendidos a partir da próxima quarta-feira, 20 de abril, 

em Eventim.com.br 

 

Uma das mais recentes apostas da cena pop mundial, a dupla radicada em Los Angeles chega ao 

Brasil pela primeira vez para uma apresentação única no Cine Joia, em São Paulo, no dia 7 de 

junho. 

Indicada pela Pollstar como “2021 Best Pop Tour”, com uma base global de fãs que não para de 

aumentar, a banda já possui mas de 3,5 bilhões em streamings, 750 milhões em visualizações 

de vídeos e mais de meio milhão de ingressos vendidos em todo o mundo. 

Após o sucesso do lançamento de seu último álbum gg bb xx, em outubro de 2021, LANY anunciou 

sua nova turnê mundial, esgotando rapidamente várias datas em casas como o Radio City Music Hall 

de Nova York e o The Forum em Los Angeles. 

LANY faz um som pop com um toque indie, combinando a sensação de rádio pop dos anos 80, soul 

R&B dos anos 90 e sintetizadores atmosféricos, como já mostrado em seus quatro álbuns, que foram 

globalmente elogiados. 
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O nome da banda (pronuncia-se "Lay-nee") é um aceno para Los Angeles e Nova York, marcando o 

desejo dos amigos – já realizado - de espalhar sua música de costa a costa dos Estados Unidos.   

A dupla cuida de todos os aspectos de produção de sua música e sua imagem. “Quero que tudo sobre 

LANY seja um pouco mais bonito do que a vida real. Eu quero que seja extremamente inspirado, então 

o que quer que façamos, som, vibração e nossa aparência... eu quero apenas estar fora de contato 

com a realidade, como as cores são um pouco mais brilhantes, os sons mais altos, as letras quase 

irracionalmente emocionais. Eu quero que seja inspiracional nesse sentido” comenta Paul Klein. 

A apresentação da LANY em São Paulo é mais uma realização da 30E - Thirty Entertainment e os 

ingressos começam a ser vendidos a partir da próxima quarta-feira, 20 de abril, ao meio-dia em 

Eventim.com.br/LANY 

 

Sobre LANY: 

Em junho de 2021, LANY lançou gg bb xx, seu quarto álbum de estúdio, apresentando um retorno ao 

seu som pop contagiante, colaborando com uma série de compositores e produtores notáveis, 

incluindo Andrew Goldstein (Maroon 5, Katy Perry, Lauv), John Ryan (Shawn Mendes, Charlie Puth, 

Harry Styles), David Hodges (Ed Sheeran, 5SOS, Blink 182), Tobias Jesso Jr. (Adele, Sia, HAIM), Dan 

Smyers de Dan + Shay e muito mais. 

A faixa principal do álbum foi o hit “dancing in the kitchen” – que segundo o site Uproxx “mostra o 

talento do grupo para escrever músicas pop relacionáveis, enfatizando a importância de aproveitar os 

pequenos momentos da vida em uma batida alegre”. “I Quit Drinking”, primeiro single da banda 

lançado em 2021, um dueto com a superestrela country Kelsea Ballerini, estreou com uma 

apresentação ao vivo no CMT Awards deste ano. 

O lançamento de gg bb xx seguiu imediatamente o aclamado mama's boy de 2020 - que estreou em 

7º na Billboard 200 e em 1º lugar na parada de vendas de álbuns alternativos, com mais de 350 

milhões de streams até o momento.  

O sucesso de LANY começou com seu trabalho de estreia LANY, em 2017, que construiu uma base de 

fãs internacional e levou o trio a arenas esgotadas em todo o mundo. 

Os hinos com toques de lamentação do álbum de 2018, Malibu Nights, entraram na parada de álbuns 

da Billboard e se conectaram de uma maneira enorme em todo o mundo, com sua colaboração de 

2019 com Lauv, “Mean It”, alavancando o sucesso. 

Liderado pelo compositor, letrista e produtor Paul Klein, o LANY tem mais de nove milhões de 

seguidores nas redes sociais e vendeu mais de meio milhão de ingressos em todo o mundo. 

Suas músicas foram transmitidas mais de três bilhões de vezes, com mais de 750 milhões de 

visualizações de vídeo até o momento. 

Para maiores informações: https://www.thisislany.com/ 

 

SERVIÇO 

Data: 07 de junho de 2022 
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Local: Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82 - Se, São Paulo 

Ingressos: 

Pista – R$ 140,00 (meia-entrada legal) | R$ 280,00 (inteira) 

VIP Package (ingresso não incluso) 

:: Diamond Club Experience – R$ 750,00 

- Performance acústica íntima e sessão de perguntas e respostas com a banda após a 

passagem de som. 

- Oportunidade de foto em grupo com a banda. 

- Acesso à passagem de som pré-show LANY 

- Compras de mercadorias antes das portas abrirem para o público em geral 

- Laminado VIP comemorativo 

- Camiseta VIP exclusiva 

- Pôster LANY autografado exclusivo 

OBS: 

*Será necessário um ingresso para o show. 

**Acesso antecipado ao local não incluso no pacote, os compradores VIP retornarão ao seu 

lugar na fila padrão após as atividades VIP 

 

 :: Golden Ticket Package – R$ 375,00 

- Laminado VIP comemorativo 

- Camiseta VIP exclusiva 

- Pôster LANY autografado exclusivo 

*Será necessário um ingresso para o show. 

 


