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Shows&

Eventos para
você sair de casa,
mas não do carro!
Chegando aos seis meses de paralisação, músicos do país
inteiro estão buscando formas de retornarem suas turnês
após festivais de ‘lives’ em casa. Agenda de ‘drive-ins’
chegam a São Paulo e também a RMVale

Da redação
RMVALE

D

emorou, mas o mercado
voltou com os eventos.
Embora muitas pessoas do
setor continuem desempregadas e grande parte dos negócios do
ramo tenham ido à falência, na região
grande parte das casas de espetáculo anunciaram que não irão retornar
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após a pandemia, uma verdadeira hecatombe para o setor que agonizante espera a vacina dos governantes
para socorrer a economia enquanto
o ‘novo normal’ não vem. Uma das
alternativas encontradas é o evento
no formato ‘drive-in’. Seguindo os
protocolos de segurança e higienização é possível realizar um evento
num espaço aberto, onde as pessoas
acessam de carro, sem necessidade
de sair do seu interior, além de um
delivery para servir comida e bebida
dentro do veículo.
Os eventos seguindo esse modelo estão se espalhando por diversas
capitais brasileiras e também pelo
interior, os espaços, como estádios,
e áreas como estacionamentos, tem
passado por adaptações para receber
os veículos e as políticas de cada estado tem sido analisadas para liberar
os shows com artistas de expressão
regional ou até mesmo nacional.
Embora não resolva a situação pela
qual o mercado está passando, tira
da inércia o setor, e garante ao menos que esta cadeia produtiva não se
desmonte por completo. Cachês estão
sendo flexibilizados, mas ainda existem artistas que não se sentem confortáveis em realizar um show para
“carros” ou não concordam com a
ideia de terem seus rendimentos ‘alterados’ para essa modalidade.
Metrópole Magazine preparou um
calendário com as próximas apresentações em um raio de 100 quilômetros
para você que não aguenta mais a
ausência dos shows musicais em seu
cotidiano. Lembrando que a recomendação é que mantenha-se o isolamento social até que estejamos na fase
‘verde’ do Plano São Paulo. Com as
medidas sanitárias necessárias, tenha
uma boa diversão.

Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo
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Pixote

SENHOR BOTECO DRIVE-IN
20 SETEMBRO
SÁBADO

Péricles
SENHOR BOTECO DRIVE-IN

26 SETEMBRO
SÁBADO

Av. Goiás, 112 - São Caetano do Sul

Aniversário de 35 anos
da 89 A Rádio Rock
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Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo

Lauana Prado

TRANSAMÉRICA DRIVE IN
04 OUTUBRO
DOMINGO
Alameda Tocantins, 234
Alphaville Industrial - Barueri - SP
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