Festival Planeta Rock chega a sua 6ª edição em Rio Preto
Fama Produções e Consultoria traz sete grandes nomes do rock nacional em agosto deste ano

Nos dias 11 e 12 de agosto, a cidade recebe a sexta edição do Planeta Rock,
maior festival de rock da região. Realizado pela Fama Produções e Consultoria,
o evento acontecerá no Recinto de Exposições de São José do Rio Preto.
Com as bandas Os Paralamas do Sucesso, Urbana Legion, O Rappa,
Humberto Gessinger, Dado Villa-Lobos, CPM22 e Skank, o evento será um
marco para o cenário do rock, tanto na região quanto em todo o estado de São
Paulo.
Para André Luis Fachinetti Jr. e André Fachinetti, diretores da Fama, milhares
de pessoas são esperadas, já que o line-up conta com as melhores bandas da
atualidade. “Prometemos novidades muito especiais para essa edição do
festival, como o Astro Rock, mascote oficial do evento, e uma estrutura de dois
palcos, para que os shows aconteçam com mais versatilidade”.
QUEM TOCA?
No dia 11, a agitação dos palcos fica por conta da lendária banda Os
Paralamas do Sucesso que, liderada por Herbert Vianna, se mantém
conquistando e influenciando gerações desde os anos 80.
Urbana Legion, banda formada por membros do Tihuana, Charlie Brown Jr. e
A Banca, como tributo ao Legião Urbana, esteve no apartamento de Renato
Russo para gravar a canção “Apóstolo São João”, letra inédita do tão aclamado
vocalista.
No dia 12, o Planeta Rock promove uma noite com cinco grandes shows. Um
deles é o da banda O Rappa, que com 24 anos de estrada e 12 discos
lançados, têm músicas como “Mar de Gente”, “Me deixa” e “Reza vela”,
conhecidas por, pelo menos, três gerações.
Teremos a presença de Humberto Gessinger, líder da banda Engenheiros
do Hawaii, que está fazendo uma turnê solo pelo Brasil, com o novo disco
intitulado “Desde Aquele Dia”.
Dado Villa-Lobos, conhecido por seu trabalho como guitarrista da banda
Legião Urbana, traz músicas de seus três álbuns solo, além de releituras dos
grandes sucessos do Legião.
A banda CPM22 vem repetir o show que fez tanto sucesso no ano passado. Os
paulistanos comemoraram o marco de 20 de anos de carreira nos palcos do
Rock in Rio 2015, e agora, mostram em primeira mão como amadureceram
musicalmente com o álbum “Suor e Sacrifício”, lançado no dia 28 de abril de
2017.
O Planeta Rock conta com a presença da banda mineira Skank, que desde
1991 é responsável por sucessos que garantem fãs de diversas faixas etárias,
consolidando-se como uma das bandas ícones da história do pop rock

nacional.

INGRESSOS:
Os pontos de venda são no Stand do Rio Preto Shopping e no escritório da
Fama Produções e Consultoria, no Centro Empresarial Cedro, localizado na
Avenida Comendador Mansour Daud, número 520, Sala 07, no bairro Jardim
Santa Catarina. Os ingressos on-line estão sendo vendidos pelo site da Guichê
Web
(www.guicheweb.com.br)
e
pelo
site
do
festival
(www.planetarockriopreto.com.br).
INGRESSOS - Dia 11:
Valor Camarote: R$120.
Área Premium (localizada à frente do palco): R$100 (inteira), R$55
(meia-entrada) e R$70 (solidário).
Pista: R$50 (inteira), R$25 (meia-entrada para estudantes, professores e
aposentados).
Ingresso Solidário: R$30 + 1kg de alimento não perecível, que deverá ser
entregue na entrada do Festival. Os alimentos serão doados para entidades
filantrópicas de Rio Preto.
INGRESSOS - Dia 12:
Valor Camarote: R$150.
Área Premium (localizada à frente do palco): R$100 (inteira), R$55
(meia-entrada) e R$70 (solidário).
Pista: R$50 (inteira), R$25 (meia-entrada para estudantes, professores e
aposentados).
Ingresso Solidário: R$30 + 1kg de alimento não perecível, que deverá ser
entregue na entrada do Festival. Os alimentos serão doados para entidades
filantrópicas de Rio Preto.
O camarote permanente para os dois dias sai por R$240.
Também é possível solicitar o disk-ingresso por meio do telefone (17)
3363-8272, ou pelo WhatsApp, no número (17) 99195-1545. Neste caso, o
pagamento deve ser realizado diretamente ao entregador e pode ser
parcelado.
O concurso de bandas receberá inscrições a partir de 15 de junho. O Planeta
Rock – 6ª edição é realizado pelo preponente Fama Produções e Consultoria,
com patrocínio da Guarani Mais que Açúcar.
SERVIÇO:
6º Festival Planeta Rock – 11 e 12 de agosto de 2017

Local: recinto de Exposições de São José do Rio Preto
Horário: 11/08 - Abertura dos portões: 19h30
Horário: 12/08 - Abertura dos portões: 16h30
Ponto de venda: Stand do Rio Preto Shopping e no escritório Fama Produções
e Consultoria - Avenida Comendador Mansour Daud, número 520, Sala 07, no
bairro Jardim Santa Catarina.
Ingressos on-line: www.guicheweb.com.br e www.planetarockriopreto.com.br
Disk-ingressos: (17) 3363-8272 ou pelo WhatsApp (17) 99195-1545
Mais informações para a imprensa:
Vinícius Franco – vinicius@comunic.com.br | (17) 99745-2802
Laís Machado – lais@comunic.com.br | (17) 99791-1216

