Blitz lança DVD para celebrar novo álbum
Quarto DVD da banda, gravado no Circo Voador, registra o novo CD ‘Aventuras 2’ ’
Festejando os 35 anos de carreira e o lançamento do novo álbum ‘Aventuras 2’ (Deck), a
Blitz subiu no palco do histórico Circo Voador – onde a banda nasceu - em abril de 2017
para gravar seu quarto DVD Blitz – Blitz no Circo Voador (Blitz/Deck Disc/Canal Brasil).
Agora, a banda apresenta o resultado do trabalho no Teatro Village Mall, dia 17 de agosto.
Mais informações sobre o show podem ser encontradas ao final do texto.
A atmosfera de festa característica da banda, captada durante a gravação, foi reforçada
com a participação do Afroreggae e de músicos como Alice Caymmi, George Israel e Milton
Guedes. O palco ferve com a mistura de rock, pop, funk, reggae, samba e blues da Blitz e a
participação dos convidados ilustres.
Aventuras 2
Já o CD ‘Aventuras 2’, que teve dois anos de produção, foi lançado no momento em que o
grupo comemora uma formação estável há cerca de dez anos, com estúdio próprio (Toca
da Onça), entre viagens inspiradoras pelo Brasil, EUA, Portugal, Japão e vários outros
países. O CD teve a produção gráfica de Gringo Cardia, que também, foi o responsável pela
arte de ‘Aventuras da Blitz’, primeiro álbum da banda, lançado em 1982.
Estão em ‘Aventuras 2’ parceiros da mesma geração do BRock como Paralamas do Sucesso,
Frejat, Arnaldo Brandão, George Israel e Dadi, assim como amigos de outras paragens
como Seu Jorge, Sandra de Sá, Zeca Pagodinho, Alice Caymmi, Andreas Kisser, Pretinho da
Serrinha e MC Cert.
O Rock in Rio também vai receber no seu palco a energia da banda. No dia 16 de setembro
o grupo se apresenta no Palco Sunset ao lado de Alice Caymmi e Davi Moraes.
Um pouco de história
Em 1982 a lona foi esticada sobre o Arpoador. Surgiu um espaço multicultural e
democrático conhecido como Circo Voador. Naquele palco praiano nasce a BLITZ.
Em julho daquele ano a banda gravou o compacto ‘Você não soube me amar’.
Em três meses o compacto vende 100 mil cópias e atinge a marca de um milhão de cópias
vendidas em plena crise da indústria fonográfica. Na sequência, lança o primeiro LP ‘As
Aventuras da Blitz’, com venda mais impressionante que a do compacto.
A BLITZ era inclassificável. Com sua origem no grupo teatral Asdrúbal Trouxe o Trombone,
o grupo ganha capas de revistas importantes como Veja, Manchete e Isto É. Evandro & Cia
arrombaram as portas do Rock Brasil, a MPB nunca mais seria a mesma. O sucesso da
banda mudou o panorama das rádios e das gravadoras do Brasil.
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A banda fez grandes shows em ginásios e estádios, e invade espaços como o extinto
Canecão, onde batia recordes com a juventude do Rio se vendo no palco, representada
pela Blitz.
Duas apresentações merecem destaque: no primeiro Rock In Rio, em 1985 e na Praça da
Apoteose, em 1984, quando foi o primeiro grupo a se apresentar naquela palco para mais
de 50 mil pessoas.
A formação atual da Blitz é Evandro Mesquita (vocal, guitarra e violão), Billy Forghieri
(teclados), Juba (bateria), Rogério Meanda (guitarra), Cláudia Niemeyer (baixo), Andréa
Coutinho (backing vocal) e Nicole Cyrne (backing vocal).

Rio de Janeiro (RJ)
Sábado, 17 de agosto, às 22h
Duração: 100min (intervalo de 20min
Classificação: livre
Teatro VillageMall (Avenida das Américas, 3.900 – loja 160 do Shopping VillageMall – Barra da Tijuca

Setor

Valor

Meia-Entrada

Plateia Baixa

R$160,00

R$80,00

Plateia Alta

R$140,00

R$70,00

Frisas

R$120,00

R$60,00

Balcão Nobre

R$80,00

R$40,00

Camarote

R$100,00

R$50,00

- 40% Clube do Assinante O Globo. Limitado a 200 ingressos, para vendas na bilheteria ou online através do
CPF
-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:
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-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 Village Mall: 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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