Vanessa da Mata apresenta turnê “Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina”
Apresentação no Rio acontece no Teatro VillageMall, em setembro, com apresentação
única
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Abençoada inicialmente por Chico César e Maria Bethânia, Vanessa da Mata continua
fazendo a ponte perfeita entre regionalismo, vida urbana e, mais do que nunca, o amor.
"Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina", sétimo álbum de estúdio da artista,
prossegue seus achados poéticos e melodias intuitivas. No Rio de Janeiro, Vanessa da
Mata apresenta o seu novo show no Teatro VillageMall, dia 7 de setembro. Os ingressos
custam a partir de R$100,00 (valor inteiro) e podem ser adquiridos na bilheteria do
teatro ou no site da Uhuu.
Com certeza, é seu disco mais autoral como um todo. Vanessa se aventurou pela
primeira vez como produtora musical, propondo arranjos diretamente aos músicos,
criando a dinâmica sonora do álbum como captação de voz, mixagem, acentuando ou
reduzindo as intenções dos instrumentos em função de cada canção. A artista assina,
também, a direção artística e a cenografia do espetáculo, que conta com a direção
musical de Maurício Pacheco e figurino do atelier Apartamento 03. No palco com
Vanessa, estarão Mauricio Pacheco (guitarra e violão), Ruvicio Santos (bateria), Rodrigo
Braga (teclado e baixo) e Hanna Lima e Gil Miranda (vocais).

O repertório do show é composto pelo primeiro single lançado, a ensolarada "Só Você e
Eu”, além de "Nossa Geração", "Vá Com Deus", "Dance Um Reggae Comigo”, "Tenha Dó
de Mim" (part. Baco Exú do Blues), a emocionante "Hoje Eu Sei", e a faixa título "Quando
Deixamos Nossos Beijos Na Esquina". “A história de todos nós, todos lutando pela
sobrevivência de seus próprios sentimentos no dia a dia. Meu disco trata disso, com
músicas leves e curtas letras. O pop romântico, a brasilidade, a canção, o reggae
californiano, os ritmos dançantes. Fiz questão de juntá-los sem distinção. Intelectuais e
populares", define Vanessa
Os grandes hits da carreira, que fizeram dessa cantora e compositora uma das maiores
estrelas do mercado fonográfico brasileiro, também não poderiam ficar de fora da nova
turnê. Entre elas: “Ai, Ai, Ai”, “Amado”, “Caixinha de Música”, “Gente Feliz”, “Boa
Sorte/Good Luck”, “Não Me Deixe Só”, “Ainda Bem” e muito mais!

Rio de Janeiro (RJ)
Vanessa da Mata apresenta “Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina”
Sábado, 7 de setembro, às 21h
Duração: 80min
Classificação: Livre
Teatro VillageMall (Avenida das Américas, 3.900 – loja 160 do Shopping VillageMall – Barra da Tijuca)
www.teatrovillagemall.com.br

Setor

Valor

Meia-Entrada

Plateia Baixa 1º Lote

R$180,00

R$90,00

Plateia Alta 1º Lote

R$160,00

R$80,00

Frisas 1º Lote

R$120,00

R$60,00

Camarote 1º Lote

R$120,00

R$60,00

Balcão Nobre 1º Lote

R$100,00

R$50,00

-40% de desconto para assinante O Globo. Desconto limitado a dois ingressos por sessão para o titular do
cartão. Venda limitada de 200 ingressos por sessão e disponível apenas para compras efetuadas na
bilheteria do Teatro VillageMall;

-20% de desconto Passaporte de Benefícios VillageMall em até dois ingressos. Limitado a 100 ingressos
por sessão. Vendas apenas na Bilheteria do teatro
*Crianças até 24 meses que fiquem sentadas no colo não pagam
** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos canais de
vendas oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que comprovem a condição de
beneficiário. Nas compras realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação deverá ser feita no ato da
retirada do ingresso na bilheteria e no acesso à casa de espetáculo
******A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos disponíveis para
venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os tipos de comprovações
oficiais no Rio de Janeiro:
-IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de identidade
oficial com foto.
-ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) nacionalmente
padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, FNEL, entidades estaduais e municipais,
Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos. Mais informações:
www.documentodoestudante.com.br
-PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de Benefício de
Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios
estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. No momento de apresentação, esses
documentos deverão estar acompanhados de documento de identidade oficial com foto.
-JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) mediante
apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a
partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto.
-MENORES DE 21 ANOS mediante apresentação de carteira de identidade ou documento com foto válido.
-PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (apenas aqueles que atuam
no município do Rio de Janeiro) mediante de carteira funcional emitida pela Secretaria Municipal de
Educação
do
Rio
de
Janeiro
**** Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição do
beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, será exigido o
pagamento
do
complemento
do
valor
do
ingresso.
*****Descontos
não
cumulativos.
Capacidade: 1000 lugares
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:
Bilheteria Teatro VillageMall Rio: Av. das Américas, 3.900/Lj 160- Tel: 3431-0100 (diariamente, das 13h
às 21h.)

Sujeito à taxa de serviço:
Site: www.uhuu.com
Atendimento: falecom@uhuu.com
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