LEO JAINE
Dance Comigo

Crédito: Tielle Mello

Leo Jaime e banda convidam Larissa Parison e o público para dançar a legítima música Pra
Pular Brasileira.
Em seu novo show, o multimídia Leo Jaime apresenta, além dos sucessos que colecionou ao
longo da carreira, a sua multiplicidade de sempre: canta, toca, interage com o público em
papos divertidos e agora dança. Dividindo seu tempo entre as aulas de dança e os ensaios do
show da sua nova turnê “Dance Comigo” que estreia no dia 15 de junho no Teatro VillageMall,
o artista conta que o que mais ouve de gente que vem falar com ele nas ruas é “dancei muito
suas músicas!”, ao que ele responde sempre: “continue dançando! “.
Este foi o mote para pensar em um novo show. E também o fato de ter vencido a Dança dos
Famosos, quadro do programa de Fausto Silva na TV Globo. Em “Dance Comigo”, o músico vai
ter a luxuosa presença de sua parceria no quadro, Larissa Parison.
"Quero que o público dance com a gente. E o público que nos aplaudiu durante aqueles meses
vai poder ver a gente dançando mais um pouco”.
No repertório estarão hits de sua carreira como “A Fórmula do Amor”, “Nada Mudou”, “A Vida
Não Presta”além de músicas de amigos e ídolos como Raimundos, Charlie Brown Jr., The Cure,
Stones e Legião Urbana.
“Claro que teremos algumas baladas no setlist, mas a ideia é que seja um show para quem
quer festejar: alegre, dançante, para cantar junto e ser feliz”.
No palco estarão os parceiros de sempre: Ricardo Palmeira nas guitarras, Jorge Ailton no baixo,
João Pompeo nos teclados e Alex Fonseca na bateria e programações.

SERVIÇO:
Dia 15 de junho
Sábado, às 21h
Teatro VillageMall (Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do Shopping VillageMall – Barra
da Tijuca)
www.teatrovillagemall.com.br
INGRESSOS
Setor
Balcão Nobre
Frisas
Camarote
Plateia Alta
Plateia Baixa
Plateia Gold

Valor
R$ 100,00
R$ 120,00
R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 160,00
R$ 180,00

Meia-Entrada
R$ 50,00
R$ 60,00
R$ 70,00
R$ 70,00
R$ 80,00
R$ 90,00

- 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;
- 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: 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
Centro 021 Turismo: Avenida Rio Branco, 181 Sala 704 - Centro (Segunda a sexta, das 10h às
19h). Formas de Pagamento: somente em dinheiro. (Neste ponto de venda não é possível fazer
a retirada de ingressos adquiridos pela internet e call center)
Theatro Net Rio: Rua Siqueira Campos, 143 (Segunda a domingo das 10h às 18h). Formas de
pagamento: Amex, Aura, Diners, Dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e Visa
Electron.
Rio De Janeiro Barra da Tijuca PDV Teatro Nathalia Tiimberg: Avenida das Américas, 2000 Barra da Tijuca (Segunda a quinta, das 10h às 19h e sexta a domingo, das 12h às 21h). Formas
de pagamento: Amex, Aura, Diners, Dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e Visa
Electron.
JUQUINHA Juquinha: Av. Cesário de Melo, 3643 - Campo Grande (segunda a domingo, das 09h
às 17h). Formas de pagamento: Amex, Aura, Credicard, Diners, Hipercard, Mastercard,
Redeshop, Visa e Visa Electron.
Posto BR Piraquê: Av. Borges de Medeiros, s/nº (Todos os dias, das 9h às 20h). Formas de
pagamento: Amex, Aura, Credicard, Diners, Dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e
Visa Electron. (Neste ponto de venda não é possível fazer a retirada de ingressos adquiridos pela
internet e call center)
Posto Burgão: Estrada dos Bandeirantes, 3300 (Segunda a sábado, das 8h às 18h). Formas de
pagamento: Amex, Aura, Diners, dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e Visa
Electron. (Neste ponto de venda não é possível fazer a retirada de ingressos adquiridos pela
internet e call center)
Posto BR Bougainville: Rua Uruguai esquina com a Rua Maxell (Segunda a sábado, das 9h às
20h, domingo e feriado, das 9h às 16h). Formas de pagamento: somente em dinheiro.
Multipoint Leblon: Rua General Urquiza, 67 Loja B (Segunda a sexta, das 9h às 18h e sábado,
das 10h às 14h. Não há funcionamento aos domingos e feriados). Formas de pagamento: Amex,
Aura, Diners, dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e Visa Electron. (Neste ponto de
venda não é possível fazer a retirada de ingressos adquiridos pela internet e call center).
Cidade das Artes - Barra da Tijuca: Avenida da Américas, 5300 (Terça a quinta, das 13h às 19h
e sexta a domingo, das 13h às 17h). Formas de pagamento: Amex, Diners, Dinheiro, Mastercard,
Redeshop, Visa e Visa Electron.
Assessoria de Imprensa Teatro VillageMall:
Ana Paula Romeiro - (21) 99601.3908 / 3283.8258 apaula.romeiro@gmail.com
Luiz Claudio de Almeida – (21) 97281-6108 luizclaudioreporter@gmail.com

Apoio de Assessoria de Imprensa:
Mauren Favero – 51 3235.4509 / 51 99857.1770 mauren.favero@opuspromocoes.com.br
Letícia Rech - 51 3235.4509 leticia.rech@opuspromocoes.com.br

