
LP anuncia shows no Brasil em 2023! 
 

 
 

Destaque Mundial da Cena Indie e Rock Alternativa, a celebrada 

cantora LP vem ao Brasil em fevereiro de 2023 para shows na 

Audio, em SP, no dia 08 e no Vivo Rio, no Rio de Janeiro, no dia 9 

 

Ingressos para as apresentações estão disponíveis a partir de 6 de 

dezembro em Eventim.com.br 
 

 

 

Sem os limites de gênero, a cantora e compositora multiplatina LP, com mais de três 

bilhões de streams nas plataformas digitais, criou um som poderoso que vem seduzindo 

público e crítica nos últimos anos. O canal de LP no YouTube atualmente recebe mais de 

um milhão de visualizações por dia e suas músicas são transmitidas por mais de sete 

milhões de ouvintes mensais em todo o mundo.  

 

Celebrada por apresentações impecáveis, que reúnem uma mistura poderosa de rock, 

blues e soul, LP tem se tornado uma unanimidade quando entra em cena. Sobre sua 

apresentação em 2021, no Lollapalooza, o Chicago Sun Times escreveu: “Os vocais se 

espalharam incrivelmente por todo o parque (fazendo pensar se LP precisava mesmo de 

um microfone)”. 



 

Transformada em grande atração global, a cantora se apresentou em mais de 125 cidades 

em todo o mundo e o Brasil volta à agenda da artista em 2023: ela está confirmada para 

se apresentar em fevereiro, trazendo seu show para São Paulo, onde ocupa o palco da 

Audio no dia 08, e no Rio de Janeiro, onde sua apresentação acontece no dia 09, no 

Vivo Rio.  

 

As apresentações de LP no Brasil são mais uma realização da 30E – Thirty 

Entertainment e os ingressos estarão disponíveis a partir de 6 de dezembro às 10h 

em Eventim.com.br/LP. Confira mais informações em SERVIÇO abaixo. 

 

Com letras emocionantes, que podem revelar uma verdade íntima em uma respiração e 

mostrar o dedo médio com arrogância na próxima, e canções que podem tanto fazer um 

convite sedutor aos fãs como suscitar uma profunda reflexão em seus pensamentos e 

sentimentos, LP tem aquela raridade de caráter que se relaciona diretamente com o 

público, sem filtro ou julgamentos.  

 

Em cada lançamento de disco, LP constrói um trabalho cheio de complexidade, verdade e 

autodescoberta. 

 

 

A Artista 

 

Em junho de 2014, LP (como é conhecida a cantora norte-americana Laura Pergolizzi) 

lançou seu álbum de estreia em uma grande gravadora, Forever for Now, pela Warner 

Bros. O álbum apresentava a faixa "Into the Wild", que foi usada com destaque em uma 

campanha publicitária do Citibank em todos os EUA. 

 

Seu álbum seguinte, Lost on You, foi lançado em dezembro de 2016 pela Vagrant 

Records. Foi com esse projeto que LP tornou-se um nome global, com o single principal 

"Lost On You" alcançando o número um em 18 países e ganhando certificado Diamante no 

México e na França, 4X Platinum na Itália, Platina na Polônia e Ouro na Bélgica e Suíça. A 

segunda faixa do álbum, “Muddy Waters”, foi incluída no final da 4ª temporada de 

“Orange Is the New Black” da Netflix. 

 

Em dezembro de 2018, LP deu sequência ao sucesso comercial e de crítica lançando Heart 

to Mouth, pela BMG. O projeto contou com os hits de sucesso internacional “Girls Go Wild” 

e “Recovery”. “Girls Go Wild” foi a canção de rádio mais tocada da Itália em 2019 e  

voltou a fazer sucesso na primavera de 2020, graças a uma nova versão com a cantora 

mexicana Ximena Sariñana. 

 

Em maio de 2020, LP lançou seu primeiro álbum ao vivo, Live In Moscow. Gravado no 

Crocus City Hall em Moscou em 2019 para uma multidão de mais de 6.000 fãs, com 

ingressos esgotados, a performance de 17 faixas abrange vários álbuns, incluindo Lost On 



You e Girls Go Wild, junto com dois medleys colaborativos que incluem covers de Kings of 

Leon e dos The Rolling Stones. 

  

Em julho de 2020, LP lançou o single "The One That You Love". Sobre a faixa, a revista 

Billboard escreveu: "LP empunha seus vocais distintos como uma faca cirúrgica em seu 

último single “The One That You Love'" e a publicação Buzz Bands LA elogiou: "LP voltou 

com um novo single, “The One That You Love”, um roqueiro com um toque ocidental, a 

arrogância de um pistoleiro e, é claro, vocais que você pode ouvir do fundo do cânion”. 

 

A nova faixa foi transmitida mais de 1 milhão de vezes nos primeiros três dias de 

lançamento. Acompanhando a música, foi lançado um vídeo dirigido por Darren Craig 

(Rhianna, Kanye West, Shakira), que apresentava tomadas expansivas de LP a cavalo no 

Big Sky Ranch em Simi Valley, Califórnia.  

 

Em 2021, LP continuou sua trajetória ascendente lançando seu aguardado sexto álbum 

Churches, que lhe deu destaque na capa da revista SPIN. O primeiro single de Churches, 

“The One That You Love”, gerou mais de 30 milhões de visualizações no YouTube, mais 

de 464 milhões de streams no Spotify e teve sua estreia na TV em “Late Night with Seth 

Meyers”.  

 

O segundo single do álbum, “How Low Can You Go”, tem mais de 124 milhões de streams 

no Spotify, mais de 8,8 milhões de visualizações no YouTube e atingiu o Top 3 das 

músicas mais adicionadas da rádio Triple-A. O vídeo do terceiro single, “One Last Time”, 

co-estrelado pelo ator/cineasta/modelo Jaime King, acumulou mais de 25 milhões de 

visualizações no YouTube e mais de 408 milhões de streams no Spotify. 

 

Conhecida por suas impressionantes apresentações ao vivo, LP continua sendo uma 

grande atração global de shows. Em mais de 125 cidades em todo o mundo, incluindo 

EUA, Canadá, México, Grécia, Israel, Turquia, Itália, França e Reino Unido, LP é uma das 

poucas artistas norte-americanos que consegue esgotar shows massivos em mais de 20 

países em todo o mundo.  

 

LP não é apenas uma artista solo e artista ao vivo de sucesso global, é também a força 

criativa por trás de algumas das maiores canções da última década, tendo escrito sucessos 

para Rhianna, Cher, Celine Dion, Christina Aguilera e os Backstreet Boys. 

 

Para seus milhões de fãs ao redor do mundo que já conhecem e amam LP, ela quer 

continuar em turnê e fazer boa música, e para aqueles que ainda não a conhecem, que 

sejam bem-vindos. 

 

Sobre a 30E -Thirty Entertainment 

A 30E – Thirty Entertainment representa a nova geração do entretenimento ao vivo 

atuando em duas grandes frentes – Festivais, Grandes Turnês e Projetos Especiais -, a 

empresa vem desenvolvendo o posicionamento “Delivering Happiness” que traduz o 



propósito da empresa e coloca em prática 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 – SÃO PAULO 

Data: 04/02/2023 

Local: Audio 

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 694. São Paulo/SP 

Horário: 21h | Abertura da Casa: 19h 
Classificação etária: 18 anos. 16 e 17 anos somente acompanhados dos pais ou 

responsável legal.  

 

SETORES E PREÇOS: 

Pista: R$ 320 (inteira) | R$ 160 (meia estudante, professor, PCD e idoso) 

Mezanino: R$ 420 (inteira) | R$ 210 (meia estudante, professor, PCD e idoso) 

 

 

BILHETERIA OFICIAL - SEM TAXA DE SERVIÇO - MEDIANTE DISPONIBILIDADE 

Espaço Unimed 

Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda São Paulo/ SP 

Horário de funcionamento: de terça à sábado, das 10h às 17h - exceto feriados | Em dias 

de eventos: das 10h até a hora do evento 

*A Eventim e a promotora não se responsabilizam por compras efetuadas em canais não 

oficiais. 

 

 

SERVIÇO - RIO DE JANEIRO 

Data: 09/02/2023 (quinta-feira) 

Local: Vivo Rio 

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo, Rio de Janeiro - RJ 

Horário:21h30 | Abertura da Casa: 19h 

Classificação Etária: 18 anos. Menores de 16 e 17 anos somente acompanhados dos pais 

ou do responsável legal. - *Classificação sujeita à alteração judicial 

 

SETORES E PREÇOS: 

Pista: R$ 320 (inteira) | R$ 160 (meia estudante, professor, PCD e idoso) 

Balcão: R$ 280 (inteira) | R$ 140 (meia estudante, professor, PCD e idoso) 

Camarote A: R$ 420 (inteira) | R$ 210 (meia estudante, professor, PCD e idoso) 

Camarote B: R$ 420 (inteira) | R$ 210 (meia estudante, professor, PCD e idoso) 

 

BILHETERIA OFICIAL - SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO - RIO DE JANEIRO -

 MEDIANTE DISPONIBILIDADE 



Vivo Rio 

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo - Rio de Janeiro/RJ 

Horário de funciomanento 

Abertura das Vendas (06/12) das 10h às 17h 

Terça-feira a sábado das 12h às 17h 

 

BILHETERIA OFICIAL - SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO - RIO DE JANEIRO -

 MEDIANTE DISPONIBILIDADE 

Jeunesse Arena 

Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ 

Horários de funcionamento: Terça a sábado das 10h às 12h e das 13h às 17h. Não há 

funcionamento em feriados | Em dias de eventos na casa, a bilheteria só funciona para o 

evento do dia 


