
LUAN SANTANA 
 

Show da aclamada turnê “Live-Móvel X” acontece no dia 27 de dezembro, no 
palco do Teatro Bradesco, em São Paulo 

 
Ingressos já estão à venda! 

 

 
Crédito: Jaques Motta 



Após 10 anos de carreira, Luan Santana finalmente vai estrear no consagrado palco 
do Teatro Bradesco, em São Paulo. Para encerrar a bem-sucedida temporada de 
shows de 2018 na cidade, o artista acaba de confirmar uma apresentação especial da 
turnê “Live-Móvel X” no dia 27 de dezembro. 
  
No repertório, hits como “Tudo que você quiser”, “Amar não é pecado”, “Te 
esperando”, “Cê topa”, “Chuva de arroz”, além das suas principais novas 
composições como “Vingança”, “Fantasma”, “Acordando o prédio”, entre outras, 
prometem fazer os fãs enlouquecerem. 
  
Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Teatro Bradesco e pelo site Uhuu.com, 
com valores a partir de R$ 75. Mais informações no serviço abaixo. 
 
Cantor, compositor e também apresentador de TV, Luan Santana está hoje em 
sintonia com todas as telas, todos os tons e todos os sons do Brasil, consumando um 
alcance de público que artista solo nenhum atinge no país neste momento. Para 
brindar a esse contexto de quem se mostra tão próximo do público, seja no contato 
real ou virtual, coroando uma trajetória que já está longe de ser tratada como 
efêmera, Luan escolheu alguns pontos emblemáticos do Brasil para levar seu “Live 
Móvel”, show itinerante onde ele aparece de surpresa, de dentro de um caminhão 
que lhe serve de palco para os mais longínquos rincões. 
 
Assim foi em Estrelas do Indaiá, em Minas Gerais, uma cidadela com pouco mais de 
4 mil habitantes, quando surpreendeu uma fã na frente da principal igreja da cidade. 
Assim foi no Povoado Assentamento Olho D’água do Meio, de apenas 100 pessoas, 
em Piranhas, sertão de Alagoas. E, depois na orla, em Maceió, onde levou, como 
convidado, Mc Kekel, para um dueto em “Vingança”. Assim foi na Fábrica, um galpão 
no Brás, em São Paulo, onde se apresentou com a dupla Simone e Simaria com a 
canção “Te Perdi Pra Mim”. E assim também foi no Ibirapuera, na cosmopolita São 
Paulo, onde apareceu com a mais aclamada dupla sertaneja da vez, Jorge & Mateus, 
entoando “Sofazinho”. 
 
Conhecido pela atenção sempre prioritária aos fãs, Luan se faz presente na 
diversidade de um Brasil que ouve todos os ritmos e habita cenários tão distintos, do 
sertão alagoano ao grande centro urbano de São Paulo. Daí a grande 
representatividade de um trabalho como “Live Móvel”, que tem direção de Joana 
Mazzucheli e abraça o fator surpresa como efeito inédito para um artista dessa 
proporção. Para ele, observar a reação das pessoas foi um prêmio, e essa troca de 
fascínio com o público, devidamente registrada por câmeras e microfones, agora 
poderá ser contemplada e compartilhada por todos os seus fãs e seguidores.   
 
Quando ele começou, há 11 anos, ninguém que cantava sozinho tinha o mesmo 
espaço em que reinavam as duplas. Luan foi o primeiro da sua geração a conquistar 
o topo. Hoje, 68 prêmios e 31 hits em primeiro lugar, ele já ganhou o rótulo de 
príncipe. Em resposta, nobremente, o próprio se intitula súdito de seu público. Na 
verdade, ele é um astro, que ultrapassou, em pouco mais de uma década, todos os 
topos. E gravita! Por isso, chamá-lo de maior astro da música popular não é exagero . 

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/luan-santana-live-movel-x-6469


É fato. Fato também é Luan dispensar deslumbramento, ao afirmar: “O meu objetivo 
é, e sempre foi, tocar o coração do máximo de pessoas que conseguir enquanto 
estiver vivo. E àquelas que não conseguirem vir até mim, eu irei até elas”. 
 
Eis a essência de “LIVE MÓVEL”. 
 
• TE PERDI PRA MIM / LUAN SANTANA, SIMONE & SIMARIA 
(Os Parazim / Junior Angelim / Matheus Aleixo) 
 
 • SOFAZINHO / LUAN SANTANA, JORGE & MATEUS 
(Filipe Escandurras / Breno Casagrande / Samir) 
 
• VINGANÇA / LUAN SANTANA, MC KEKEL 
(Douglas Cesar) 
  
• A  
(Luan Santana / Bruno Caliman / Rafa Torres / Lucas Santos) 
  
• QUARTO 
(Douglas Cezar / Renato Campeiro / Felipe Arná) 
 
 • MENINA 
(Luan Santana / Lucas Santos / Tierry) 
 
• BOA MEMÓRIA 
(Luan Santana / Matheus Marcolino / Marco Carvalho) 
 
Duração: 80 min. 
Classificação etária: Livre 
 
SÃO PAULO (SP) 
Dia 27 de dezembro 
Quinta-feira, às 21h 
Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 / 3º piso – Bourbon Shopping São Paulo) 
www.teatrobradesco.com.br 
  
INGRESSOS 

Setor Valor  Meia-Entrada 

Frisa 2º andar R$ 150,00  R$ 75,00 

Frisa 1º andar R$ 200,00  R$ 100,00 

Frisa 3º andar R$140,00  R$70,00 

Balcão Nobre R$ 160,00  R$ 80,00 

Plateia (O a W) R$ 250,00  R$ 125,00 

Plateia (E a N) R$ 300,00  R$ 150,00 

Plateia Gold (A a D) R$ 380,00  R$ 190,00 

Camarote R$ 300,00  R$ 150,00 

http://www.teatrobradesco.com.br/


  
- 50% de desconto para Clientes Bradesco e Next com guichê exclusivo na bilheteria 
do Teatro. Desconto limitado a quatro ingressos por sessão para titulares dos 
cartões de crédito, débito e múltiplo (exceto cartão pessoa jurídica Bradescard). 
Limitado a quatro ingressos por sessão para o titular e cota de 240 ingressos por 
sessão; 
- 40% de desconto para Cartões Zaffari Card e Bourbon Card somente na estreia, 
limitado a 100 ingressos na compra de até dois ingressos por titular do cartão. 
Vendas na bilheteria do teatro mediante apresentação do cartão e pela internet com 
o número do cartão Zaffari.  
  
* Descontos não cumulativos com meia entrada e outras promoções, limitado até 
200 ingressos de cada sessão/espetáculo. 
** 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 em São Paulo: 
- 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, 
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. 
- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade 
oficial com foto. 
- DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, SUPERVISORES E TITULARES DE 
CARGOS DO QUADRO DE APOIO DAS ESCOLAS DAS REDES ESTADUAL E 
MUNICIPAIS mediante apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria da 
Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto. 
- PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E DAS REDES MUNICIPAIS DE 
ENSINO mediante apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria da 
Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto. 

http://www.documentodoestudante.com.br/


**** 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. 
  
ATENÇÃO: Não será permitida a entrada após o início do espetáculo. 
  
Capacidade: 1457 pessoas 
Acesso para deficientes 
 
Estacionamento: 
Isento até 15 minutos 
Compras no Záffari acima de R$ 40,00 = 3h de isenção 
Self: Primeiras 2 horas = R$ 12,00 
Hora adicional = R$ 2,00 
Valet Parking: 1ª hora = R$ 16,00 
Hora adicional = R$ 10,00 
Motos: Primeiras 2 horas = R$ 10,00 
Hora adicional = R$ 2,00 
  
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS: 
Site: www.uhuu.com 
Atendimento: falecom@uhuu.com 
  
Bilheteria Teatro Bradesco: Rua Palestra Itália, 500 / 3º piso – Bourbon Shopping 
São Paulo Horário de funcionamento: Domingo a Quinta das 12h às 20h, Sexta e 
Sábado das 12h às 22h. 
  
Assessoria de Imprensa do Teatro Bradesco: 
Guilherme Oliveira – (11) 97648-5663 – guilherme@agenciataga.com.br   
Costábile Salzano Jr – (11) 964.197.206 – imprensa@agenciataga.com.br 
 
Apoio de assessoria de imprensa: 
Mauren Favero – 51 3235.4509 - mauren.favero@opuspromocoes.com.br 
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