Bandas podem se inscrever até quinta-feira para concurso no Planeta Rock 2018
Para participar é necessário que os interessados preencham um formulário no site oficial do festival de rock
As inscrições gratuitas para o concurso de bandas do Planeta Rock, um dos maiores festivais de rock do Brasil,
terminam nesta quinta-feira, dia 21 de junho. No total serão selecionadas 10 bandas que têm produções autorais ou
que sejam covers para a competição que será realizada no dia 10 de agosto deste ano, durante a 7ª edição do festival.
Haverá premiações para os 1º, 2º e 3º lugares. O formulário de inscrição está disponível no site oficial do evento
www.festivalplanetarock.com.br.
Os participantes podem ser de todo o território nacional, inclusive de outros países. “O Planeta Rock busca fomentar a
cena independente musical revelando novos talentos em cada concurso. Pelo histórico do festival nos tornamos uma
importante plataforma de projeção para essas bandas que estão começando na trajetória do rock ou que buscam uma
oportunidade para se apresentarem para um grande público e passar por uma avalição criteriosa”, afirma o diretor do
Planeta Rock André Fachinetti.
O Planeta Rock 2018 começa no dia 10 de agosto, no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucato”, em São José do
Rio Preto (SP), com o concurso de bandas e segue no sábado, dia 11, com um line-up de nomes consagrados do rock
nacional. Em um encontro histórico de gerações no novo mundo proposto pelo Planeta Rock 2018, haverá shows de
Pitty, CPM 22, Detonautas, Jota Quest, Humberto Gessinger – primeira vez no festival –, Armandinho e Psicodella.
No segundo dia do evento serão três tipos de áreas: Pista (R$ 100 – 2º lote), Pista Premium (R$ 160 – 2º lote) e
Camarote Prime Open Bar e Food (R$ 260 – 2º lote). As vendas online são também pelo site oficial do festival e o
ponto de venda físico é um estande montado no Riopreto Shopping. Vale ressaltar que no Camarote Prime é proibida a
entrada de menores de 18 anos.
Mais informações pelo (17) 3363-7374 ou pelo Whats (17) 99765-6060. O evento é patrocinado pela Tereos Açúcar &
Energia Brasil, por meio do Açúcar Guarani, Unilago – União das Faculdades dos Grandes Lagos e Constru-Sol.
Sobre a cidade
São José do Rio Preto tem 446 mil habitantes, conforme estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) de 2016. A cidade é referência regional, estadual e nacional em setores como saúde, serviços, educação,
entretenimento, gastronomia e franchising.
Rio Preto e o Planeta Rock têm várias características em comum. Entre elas, a diversidade cultural, a pujança, o
desenvolvimento e o crescimento. O festival é realizado na região dos Grandes Lagos, sendo que Rio Preto é uma
região administrativa do estado de São Paulo, com uma população total de 1,4 milhão de habitantes. Não é à que o
festival de rock fomenta o turismo local e regional, além de alavancar a economia por conta do público nos dois dias do
evento.

Serviço:
Planeta Rock 7ª edição 2018
Local: Recinto de Exposições de Rio Preto - R. Daniel Antônio de Freitas, 115 - Distrito Industrial, São José do Rio
Preto - SP
10/8 - Concurso de bandas – Entrada: 1kg de alimento não perecível – abertura dois portões: 19:30h
11/8 - Shows com Pitty, CPM 22, Detonautas, Jota Quest, Humberto Gessinger, Armandinho e Psicodella e a final do
concurso de bandas.
Setores: Pista, Pista premium e camarote open bar e open food
Valores no site: www.festivalplanetarock.com.br
Vendas online: www.festivalplanetarock.com.br e www.eventim.com.br
Ponto de vendas físico: Estande no Riopreto Shopping
Facebook: facebook.com/meuplanetarock
Instagram: @meuplanetarock

Informações para imprensa:
Dois Comunicação 360º
Lucas Maluli
(17) 98822-0888
lucas@dois.me

Fama Produções e Consultoria
Kelly Fachinetti
(17) 3363-7374 / (17) 99777-6008
projetos@famaproducoes.com.br

