
 

Eric Prydz vem ao Brasil pela primeira vez com seu 

aguardado espetáculo audiovisual “HOLO” 

 

 
 

Fenômeno mundial de bilheteria, o show HOLO apresenta a mais moderna 

tecnologia visual, inédita no Brasil, aliada à música do DJ sueco, resultando 

em um evento sem paralelo. 

 

 

Considerado um dos maiores artistas da música eletrônica na atualidade, o DJ e produtor 

sueco Eric Prydz chega ao Brasil para apresentações dias 7, 8 e 9 de outubro na ARCA, 

em São Paulo. O DJ impressiona fãs da música eletrônica em todo o mundo, utilizando a mais 

moderna tecnologia holográfica e efeitos 3D para ilustrar sua música.  

 

Pela primeira vez, o público brasileiro vai poder conferir um dos eventos mais celebrados da música 

eletrônica mundial, somente apresentado nas maiores casas de espetáculo do mundo. Será uma 

enorme produção, executada em um nível inédito no país.. 

 

HOLO é um espetáculo impressionante: um enorme show apresentado ao vivo, sem elementos 

pré-sequenciados e com uma qualidade de detalhes inimaginável. Enquanto Prydz se apresenta, 

imagens em 3D que desafiam a gravidade se formam no ar, girando à medida que parecem 

alcançar a multidão. É um exemplo impressionante da combinação de tecnologia visual de última 

geração com alguma das melhores mentes criativas, um verdadeiro esforço de equipe dos 

designers envolvidos na produção. 

 



Ingressos para os dias 7 e 8 de outubro estão esgotados! Ainda existem ingressos para o dia 9 de 

outubro em holobrasil.com. 

 
As apresentações no Brasil são uma realização da 30E – Thirty Entertainment e M-S Live, com 

patrocínio o super app Ame Digital. Clientes Ame Digital também contam com parcelamento em 

dobro e benefícios exclusivos no dia do show, como entrada exclusiva e early entrance. 

 

Eric Prydz  

 

 
 

Considerado um dos maiores artistas da música eletrônica na atualidade, o DJ e produtor 

sueco Eric Prydz  é um músico celebrado em todo o mundo e lança singles e EPs sob uma 

variedade de nomes de projetos, por suas próprias gravadoras, que incluem Mouseville, Pryda e 

Pryda Presents. 

 

Por mais de 20 anos, Eric Prydz, o artista tem sido sinônimo de música eletrônica imaculadamente 

produzida e com som único. O artista com certificados de platina é responsável por algumas das 

maiores faixas do house progressivo, sem mencionar alguns dos shows ao vivo tecnicamente mais 

impressionantes de qualquer artista em turnê – Eric Prydz foi a atração principal de alguns dos 

locais mais famosos do mundo, como Madison Square Garden,  Brixton Academy & Alexandra 

Palace com o projeto EPIC.  Prydz ganhou várias indicações ao Grammy, apresentou um programa 

de rádio em andamento para a Beats1 e liderou as paradas com seus alter-egos Pryda e Cirez D. 

Pryda é o pseudônimo mais conhecido de Prydz, cujo som é replicado infinitamente na dance 

music. Ouça as discografias de qualquer sucesso atual da música eletrônica e você poderá ouvir a 

influência de Pryda - o 'Pryda Sound', composto de melodias e harmonias imaculadamente em 

camadas. 

O sueco possui uma habilidade única para criar música, respeitada por todos os apreciadores de E 

Music. Com seu projeto Eric Prydz, e seus paralelos Pryda e Cirez D, o produtor cobre vários 

gêneros da música eletrônica! 

Inegavelmente um produtor super habilidoso, são os shows ao vivo, no entanto, atuando como DJ, 

que realmente destacam o sueco de todos os seus pares. 

 

holobrasil.com


SERVIÇO 

 

SÃO PAULO 
 
Data: 7, 8 e 9 de outubro de 2022 
Local: ARCA 
Endereço: Av. Manuel Bandeira, 360 - Vila Leopoldina, São Paulo - SP, 
Horário:  7e 8 de outubro: 00h (show Cristoph) | 3h (show Eric Prydz) | 22h (abertura da casa)  
Horário: 9 de outubro: 18h (show Cristoph)  | 21h (show Eric Prydz) | 16h (abertura da casa) 
Classificação etária: 18 anos. 
 
Setores e Preços: 
 
General Admission (pista): R$ 325,00  
VIP Floor* (camarote): R$ 750,00 
 
*área com vista privilegiada, banheiro e bares exclusivos / serviço não incluso 
*a compra de ingressos estará limitada a sua disponibilidade 

 

Ingressos para os dias 7 e 8 estão esgotados. Ainda existem ingressos para o dia 9 de outubro em 

holobrasil.com 

holobrasil.com

