J BALVIN anuncia Léo Santana como convidado
especial para a apresentação no Rio de Janeiro em
outubro

A aguardada turnê do superstar global pela América Latina
incluirá shows no Rio de Janeiro, dia 5 de outubro, e em São
Paulo, no dia 8
Ainda existem ingressos disponíveis para os shows em Eventim.com.br

Superstar global, J Balvin chega ao Brasil em outubro onde fará shows como parte de sua tão
esperada turnê latino-americana. Ele visitará visitará Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Peru e
Paraguai para apresentações eletrizantes e inesquecíveis com uma lista de seus maiores
sucessos, além de vários hits favoritos dos fãs de seu último álbum, JOSÉ.
As apresentações acontecem no Rio de Janeiro, agora no Vivo Rio, em 05 de outubro, e em
São Paulo, no dia 8 de outubro, no Allianz Parque Hall. A apresentação carioca acaba de
ganhar um convidado especial: Leo Santana está confirmado como o show de abertura do dia
5 de outubro no Vivo RIO. Em São Paulo, o show contará com Gloria Groove e o
Tropkillaz como convidados especiais.
Além das performances cativantes e coloridas que refletem a beleza do povo latino, Balvin
estará trazendo o melhor do Reggaeton de volta a suas origens para shows incríveis que o
público não esquecerá tão cedo.

A turnê brasileira é mais uma realização da 30E – Thirty Entertainment e ainda existem
ingressos disponíveis em Eventim.com.br e na bilheteria oficial, com a possibilidade de
parcelamento em até 10x sem juros. Confira mais detalhes em SERVIÇO abaixo.

Sobre Leo Santana

Dono de uma voz e um swing inconfundível que não deixa ninguém parado, Léo Santana é um
dos maiores e mais admirados artistas do Brasil, com hits entre as mais tocadas e ouvidas do
país em vários gêneros musicais diferentes como sertanejo, samba, pagode e funk, uma prova
da sua versatilidade musical.
Ao longo da sua trajetória, Léo Santana contabiliza hits e parcerias de sucesso com grandes
nomes da música, além de cinco DVDs e três EPs. O artista possui números expressivos nas
redes digitais e no digital contabilizando milhões de views e streams levando para todo Brasil e
para o mundo suas labels como o fenômeno “Baile da Santinha”, O bloco #VemComOGigante e
agora a “Ilha do Gigante”.
Em outubro de 2021, Léo Santana gravou o GG Astral em Praia do Forte – BA, mais um projeto
audiovisual que promete fazer parar o Brasil, com 13 músicas inéditas, batidas envolventes e um
caldeirão de ritmos com seu alto astral característico e participações de Wesley Safadão,
Ludmilla, Ivete, L7nnon e a dupla Diego & Victor Hugo, que deram um brilho mais do que
especial ao projeto.
Em novembro de 2021, Léo Santana lançou em todas as plataformas digitais um EP especial com
dois singles, “DESTAMPEI” e “REVOADA”, este último com a participação do cantor Wesley
Safadão. Os dois singles são apenas uma amostra do que vem por aí, uma degustação prévia,

para os fãs curtirem os sucessos do álbum GG Astral, que terá a primeira parte lançado em
janeiro.

Sobre a 30E - Thirty Entertainment
A 30E – Thirty Entertainment representa a nova geração do entretenimento ao vivo. Atuando em
duas grandes frentes - Festivais e Grandes Turnês -, a empresa vem desenvolvendo o
posicionamento "Delivering Happiness", que traduz uma atuação mais preocupada com a
experiência do público e das marcas. A 30E opera com grandes heads e contratos de partnership
exclusivos com as principais companhias do mercado de entretenimento mundial.

SERVIÇO
RIO DE JANEIRO: J BALVIN com convidado Leo Santana
Data: 05 de outubro de 2022
Local: VIVO RIO
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo, Rio de Janeiro – RJ
Abertura da casa: 18h
Horário do show J Balvin: 21h
Classificação etária: 16 anos. 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.
Setores e Preços:






Pista Premium: R$ 680,00 (inteira) | R$ 340,00 (meia-entrada legal)
Pista: R$ 360,00 (inteira) | R$ 180,00 (meia-entrada legal)
Camarote B [antiga Cadeira N1]: R$ 480,00 (inteira) | R$ 240,00 (meia-entrada legal)
Balcão [antiga Cadeira N3]: R$ 290,00 (inteira) | R$ 155,00 (meia-entrada legal)
Camarote A [antigo Camarote]: R$ 560,00 (inteira) | R$ 280,00 (meia-entrada legal)

OBS: Não se preocupe, seu ingresso ainda é válido e não precisará ser alterado!

SÃO PAULO: J BALVIN com convidados Gloria Groove e Tropkillaz
Data: 08 de outubro de 2022
Local: Allianz Parque Hall
Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo – SP
Abertura da casa: 18h
Horário do show J Balvin: 21h
Classificação etária: 16 anos. 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.
Setores e Preços:






Pista VIP: R$ 860,00 (inteira) | R$ 430,00 (meia-entrada legal)
Cadeira Premium: R$ 590,00 (inteira) | R$ 295,00 (meia-entrada legal)
Cadeira Nível 2: R$ 290,00 (inteira) | R$ 145,00 (meia-entrada legal)
Deck VIP: R$ 1.200,00 (inteira) | R$ 600,00 (meia-entrada legal)

