
Louis Tomlinson: com ingressos esgotados, show no 

Rio de Janeiro muda de lugar e novos ingressos 

serão disponibilizados 

Apresentação que aconteceria no Vivo Rio será transferida para a Jeunesse Arena, 

na mesma data e horário 

Ingressos para o show de São Paulo estão esgotados e devido à agenda do artista, 

não há possibilidade de realização de show extra nesta cidade 

 

Devido ao grande sucesso,os shows do cantor britânico Louis Tomlinson no Brasil estão com 

ingressos esgotados. Por essa razão, a apresentação marcada para o Rio de Janeiro, em 15 de 

maio de 2021, será transferida de local: ao invés de acontecer no Vivo Rio ela será realizada na 

Jeunesse Arena, permitindo a ampliação da capacidade do show, que acontecerá no mesmo dia e 

horário já anunciados. Novos ingressos começam a ser vendidos na quarta-feira, dia 19, a partir 

das 10h00 em Livepass.com.br. 

Os ingressos para o show de São Paulo, que acontece no dia 16 de maio no Espaço das Américas 

estão esgotados. Devido à intensa agenda do cantor no próximo ano, não haverá a possibilidade 

de que aconteça um show extra nesta cidade. 

Pela primeira vez no Brasil, os shows fazem parte da turnê mundial de Tomlinson em suporte ao 

seu primeiro álbum solo, WALLS, que foi lançado em janeiro deste ano. Com sua carreira solo, 

Louis Tomlinson já pode ser considerado uma das maiores sensações da música pop na 

atualidade: com apenas cinco lançamentos oficiais, juntamente com remixes e versões acústicas, o 

cantor já ultrapassou a marca histórica de UM BILHÃO de streamings no Spotify. 

 

Para quem já comprou ingressos no Rio de Janeiro 

Os ingressos já comprados para Pista Premium e Pista não necessitam de troca e serão válidos 

para o Jeunesse Arena 

 Para os que possuem ingressos de Frisa, Balcão, Camarote A e Camarote B: 

Caso você tenha adquirido ingresso no site oficial, a Livepass entrará em contato para envio do seu 

novo ingresso com setor/ numeração correspondente. 

Caso você tenha adquirido seu ingresso diretamente na bilheteria do Vivo Rio, por favor entre em 

contato pelo email livepass@livepass.com.br para obter orientação de troca de ingresso. 

livepass.com.br
http://com.br/


 Caso opte pela devolução do seu ingresso, entre em contato pelo 

email:  livepass@livepass.com.br 

Veja abaixo como fica a equivalência de ingressos do Vivo Rio para a Jeunesse Arena e os novos 

ingressos que serão disponibilizados: 

Setor Vivo Rio Setor Equivalente Jeunesse Arena 

Pista Premium Pista Premium 

Pista Pista 

Frisas Cadeira N1 Lateral 

Balcão Cadeira N1 Central 

Camarotes A  e B Camarotes 

 

Nova carga de ingressos- Jeunesse Arena 
 
Uma nova carga de ingressos será disponibilizada para o novo local a partir de quarta-feira, dia 19 
de agosto, a partir das 10h00 
  

Pista Premium R$380,00 

Meia entrada R$190,00 

Pista R$260,00 

Meia entrada R$130,00 

Cadeira N1 Central R$360,00 

Meia entrada R$180,00 

Cadeira N1 Lateral R$380,00 

Meia entrada R$190,00 

Camarote Central R$360,00 

Meia entrada R$180,00 

Camarote Lateral R$380,00 

Meia entrada R$190,00 
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