
 

THE BLAZE anuncia apresentação no Brasil 

 

Banda sensação da house music do momento chega ao Brasil pela 

primeira vez para apresentar seu DJ Set em São Paulo 

Ingressos já estão à venda em Eventim.com.br 

 

The Blaze é considerada pela crítica europeia uma verdadeira banda sensação da música eletrônica do 

momento. Em 2017, o duo atingiu rapidamente o reconhecimento e a fama, ganhando prêmios e 

participando, a partir de 2018, de festivais como o Coachella, Primavera Sound, Roskilde, Lollapalooza, 

Pitchfork Paris, Parklife, Lovebox, Reading e Leeds. 

A apresentação é mais uma realização da 30E - Thirty Entertainment e acontece no dia 3 de dezembro, 

no Cine Joia, em São Paulo. Ingressos já estão à venda em eventim.com.br. Mais informações em 

SERVIÇO abaixo. 

Formada em 2015, a dupla de primos franceses Guillaume e Jonathan Alric, baseada em Paris, ficou 

conhecida por seus vídeos cinematográficos e começou a fazer música junto quando Jonathan, que 

estava na escola de cinema em Bruxelas, pediu a Guillaume para trabalhar com ele na trilha sonora de 

um videoclipe. 



Em janeiro de 2016 eles lançaram seu vídeo de estreia, "Virile", que ganhou o UK Music Video Award 

(UKMVA) de Melhor Vídeo Alternativo - Internacional em 2016. 

https://youtu.be/gvpnEHP70N0 

Em abril de 2017, eles lançaram seu EP de estreia, Territory, com faixas como "Virile" e "Territory". O 

videoclipe "Territory", atualmente com mais de 85 milhões de visualizações, produzido e dirigido por 

eles mesmos, ganhou o Film Craft Grand Prix no Cannes Lions International Festival of Creativity de 

2017, Melhor Diretor no Berlin Music Video Awards e o Melhor Vídeo de Dança Internacional no 

Reino Unido MVA. 

https://youtu.be/54fea7wuV6s 

O vídeo de "Heaven", lançado em fevereiro de 2018, captura uma cena idílica ao ar livre em meio a uma 

comunidade de familiares e amigos e foi a parte final do primeiro tríptico de vídeo da dupla. 

Em seu álbum de estreia, Dancehall, de 2018, Guillaume e Jonathan Alric compilaram uma grande e 

sóbria variedade de música dançante sob medida para os palcos principais de festivais de música dos 

quais participaram, onde a sutileza foi exatamente a busca por grandes momentos musicais. 

Seu novo single “EYES”, lançado em 2022, abre campos para novas harmonias e apresenta a dupla 

misturando suas vozes para entregar uma mensagem única, uma percepção comum reveladora de que 

“esse sentimento é amor”. 

“EYES” também é acompanhado por um vídeo dirigido pela La Blogothèque em uma performance ao 

vivo, com a dupla no centro do visual pela primeira vez. 

https://youtu.be/ts3_q4icXOw 

SERVIÇO 

Data: 3 de dezembro de 2022 

Local: Cine Joia (Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade - São Paulo/SP) 

Horários: 21h (abertura da casa) | 22h (show) 

Classificação etária: 18 anos. 16 e 17 anos permitida a entrada desde que acompanhado de um responsável legal. 

Setores e Preços: 

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

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. 

https://youtu.be/gvpnEHP70N0
https://youtu.be/54fea7wuV6s
https://youtu.be/ts3_q4icXOw

