Carlinhos Brown volta a SP com novo show
depois de 12 anos e ingressos já estão à venda
Show “ANTÔNIO CARLOS BROWN – Um popular brasileiro” acontecerá no
Teatro Santander, no complexo do Shopping JK Iguatemi, nos dias 12 e 13 de
julho
Carlinhos Brown, um dos artistas mais criativos e atuantes do atual cenário
brasileiro e mundial, faz depois de 12 anos duas apresentações históricas em
São Paulo, nos dias 12 e 13 de julho, às 21h. Os ingressos estão à venda a
partir de hoje pelos portais www.teatrosantander.com.br/bilheteria e
www.entretix.com.br/. Os valores, que variam conforme os dias e os lugares
escolhidos pelo público, vão de R$ 160,00 (Frisa Balcão) a R$ 260,00 (Plateia).
A apresentação do show “ANTÔNIO CARLOS BROWN - Um popular brasileiro”,
no Teatro Santander no Shopping JK Iguatemi, vai reunir no repertório músicas
do primeiro álbum, Alfagamabetizado, do premiado “Tribalistas” e grandes
sucessos gravados ao longo desses 20 anos, além de novas canções do seu
recém-lançado CD, Artefireaccua – Incinerando o Inferno.
A ideia original do espetáculo parte de um resgate artístico e emocional do
artista. Percorre suas atitudes, gestos, memórias, referências, visões da Bahia,
Brasil e do mundo, uma verdadeira viagem em torno da história de Brown. O
show tem concepção geral e direção de Paulo Borges. Mais uma vez, juntos,
eles demonstram intimidade de alma ao apresentarem um trabalho impactante,
inovador, sempre emocionante, com cenários especiais, um desenho de luz
primoroso, se utilizando de toda estrutura tecnológica disponível no teatro.
"A música não será só o que se ouve, mas uma imagem inteira para sentir e se
ver, se envolver", explica Paulo Borges. Projeções surgirão durante o
espetáculo, onde Brown contracenará com os músicos, objetos cênicos, e com
várias mudanças de figurinos, criados especialmente pelo estilista João
Pimenta.
A apresentação conta com Ricardo dos Anjos na criação da beleza, Davi Ramos,
que desenvolveu o adereço especial para a cabeça de Carlinhos, Miro na
criação fotográfica e ensaio para divulgação, e Richard Luiz na direção dos
vídeos exibidos durante o espetáculo.
Carlinhos tem uma ligação muito forte com a capital paulista. Sua primeira
passagem pela Cidade foi ao lado de Caetano Veloso, num show da turnê
Estrangeiro, em 1989. “De lá cá São Paulo só me ajudou a crescer como
pessoa e hoje estou muito feliz em poder retornar a terra de meu compadre
Arnaldo Antunes e fazer uma show para este povo que tenho muito respeito e
admiração”, destaca Brown.

SERVIÇO
Valores de Ingressos

SETORES
PLATEIA
PLATEIA SUPERIOR
FRISA PLATEIA
SUPERIOR
BALCÃO
FRISA BALCÃO

INTEIRA
R$ 260,00
R$ 240,00
R$ 220,00
R$ 200,00
R$ 160,00

MEIA ENTRADA
R$ 130,00
R$ 120,00
R$ 110,00
R$ 100,00
R$ 80,00

Bilheteria Oficial (sem taxa de conveniência)
Teatro Santander
Complexo do Shopping JK Iguatemi
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041.
Horário de Funcionamento: Domingo a Quinta: 12h às 20h ou até início do
espetáculo.
Sexta e Sábado: 12h às 22h.
Censura Livre
Vendas Online: (Taxa de Conveniência Incluída)
http://www.teatrosantander.com.br/bilheteria
https://www.entretix.com.br/
Informações e compras: (11) 4003-1022
Formas de pagamento: Amex, Aura, Diners, Dinheiro, Hipercard, Mastercard,
Redeshop, Visa e Visa Electron.
Descontos
Estudantes e Meia Entrada (50% de Desconto)
De acordo com a Lei Federal 12.852 (Estatuto da Juventude) e 12.933 de 2013
têm direito a compra de até 40% do total de ingressos disponíveis para cada
evento os seguintes beneficiários:
Cliente Santander (30% de Desconto)
Na compra de ingressos realizada por clientes Santander limitado a 20% da
lotação do teatro. Não cumulativo com meia-entrada. Limitados a 02 (dois)
ingressos por CPF. Esta compra deverá ser realizada com cartões crédito e
débito do Banco Santander e a mesma poderão ser realizadas em todos os
canais de venda (bilheteria, site, etc).

TEATRO SANTANDER
O Teatro Santander é considerado um dos mais modernos do mundo e o
primeiro teatro multiuso de São Paulo, com quatro possibilidades diferentes de
configuração, o que permite realizar no local desde shows musicais, desfiles de
moda e eventos corporativos até grandes produções da Broadway sem a
necessidade de qualquer adaptação. A versatilidade se deve ao exclusivo
sistema de poltronas retrátil, que pode acomodar 1.100 pessoas sentadas ou
até 1.800 espectadores em outros formatos.
Construído pela WTorre, o Teatro Santander tem 13.000m² de área construída
e é o único teatro do país com 56 varas cênicas motorizadas. O investimento
para erguer o empreendimento superou os R$ 100 milhões.
Informações à imprensa:
MktMix Assessoria de Comunicação (Carlinhos Brown)
Tania Otranto / Balia Lebeis/ Roberto Ethel
Marcelo Couto - marcelo@mktmix.com.br
(11) 3060-3640 ramal 3688
Luís Dolci - luisdolci@mktmix.com.br
Teatro Santander
Ricardo Levy - ricardo.levy@wtorre.com.br
(11) 3759-3006 / (11) 3759-3300

