
Hello Adele Tribute 
Um tributo nunca visto em homenagem a Adele 

Superprodução vai passar pela América Latina, Europa e Ásia 
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Adele será homenageada com um tributo nunca visto. A cantora e compositora britânica é 

uma das artistas musicais recordistas de vendas no mundo. Porém, por motivos pessoais e 

de saúde, fez um intervalo por tempo indeterminado nas turnês, deixando de emocionar 

milhões de fãs ao redor do mundo. Por isso, a Hits Entretenimento apresenta Hello Adele 

Tribute, a superprodução que vai passar pela América Latina, Europa e Ásia com um 

espetáculo à altura da maior cantora de todos os tempos. No Teatro VillageMall, o 

espetáculo acontece dia 13 de junho, às 21h. 

 

Hello Adele Tribute é uma criação inédita, pensada, planejada e executada com foco na 

apresentação de um espetáculo de maestria ainda não visto no mercado de tributos. A 

turnê tem como inspiração os fãs da artista, que não tiveram a oportunidade de se 

emocionar em um show da cantora após o anúncio da pausa na carreira. De tudo que já foi 

feito sobre Adele, esta homenagem foi construída com atenção aos mínimos detalhes para 

que diferenças entre inspiração e realização não sejam percebidas.  

 

O cenário foi construído tendo como referência a ambientação do DVD “Live at the Royal 

Albert Hall” (2011). O microfone e o pedestal utilizados pela intérprete em cena são 

idênticos aos originais. Do lenço de papel ao piano utilizado no palco, todos os detalhes 

foram reproduzidos. “Utilizamos o sistema DMX, em que cada abajur ao fundo do palco 

torna-se uma lâmpada independente, com vida própria, proporcionando os mais diversos 

desenhos com luz. A cada música, o público assistirá a diferentes composições visuais”, 

explica o diretor artístico Juliano Carvalho. Além disso, a intérprete e estrela do espetáculo 

tem o timbre vocal muito semelhante ao de Adele. A missão de encenar o ícone musical 



no palco foi dada à Stephanie Lii, artista franco-brasileira que vivenciou uma imersão de 

dois meses em Londres.  

 

Cada apresentação tem duração de 80 min. Em cada uma delas o público vai experienciar 

um mix de 17 canções. No repertório, músicas do DVD “Live at the Royal Albert Hall” 

(2011) e dos álbuns lançados posteriormente, até os dias atuais, compondo um setlist 

equilibrado, vibrante e ao mesmo tempo extremamente dinâmico e emocionante. O 

público vai ouvir e se arrepiar com interpretações de “Hello”, “Someone Like You”, “Rolling 

in the Deep” e “Set Fire to the Rain”. 

 

Na produção, são 200 pessoas envolvidas direta e indiretamente há 12 meses. O projeto 

inédito recebeu investimento de dois milhões de dólares e a expectativa de público para 

cada apresentação é de 3.000 pessoas em média. 
 

Duração: 80 min. 

Classificação: Livre 

 
RIO DE JANEIRO (RJ) 

Dia 13 de junho 

Quinta-feira, 21h 

 

Teatro VillageMall (Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do Shopping VillageMall – Barra 

da Tijuca) 

www.teatrovillagemall.com.br 

 

INGRESSOS 

Setor Valor Meia-Entrada 

Balcão Nobre R$ 160,00 R$ 80,00 

Frisas  R$ 180,00 R$ 90,00 

Camarote R$ 220,00 R$ 110,00 

Plateia Alta R$ 260,00 R$ 130,00 

Plateia Baixa R$ 280,00 R$ 140,00 

 

- 40% de desconto para assinante O Globo. Desconto limitado a dois ingressos por sessão para 

o titular do cartão. Venda limitada de 200 ingressos por sessão; 

- 20% de desconto Passaporte de Benefícios VillageMall em até dois ingressos. Limitado a 100 

ingressos por sessão. Vendas apenas na Bilheteria do teatro. 

 
*Crianças até 24 meses que fiquem sentadas no colo não pagam 

** 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 no Rio de Janeiro: 

- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de 

http://www.teatrovillagemall.com.br/


identidade oficial com foto. 

- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 

nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, FNEL, 

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. 

- MENORES DE 21 ANOS mediante apresentação de carteira de identidade ou documento com 

foto válido. 

- PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO 
(apenas aqueles que atuam no município do Rio de Janeiro) mediante de carteira funcional 
emitida pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro 

**** 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. 

*****Descontos não cumulativos. 
 

Capacidade: 1000 lugares 

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS: 
 

Bilheteria Teatro VillageMall: Av. das Américas, 3.900/Lj 160- Tel: 3431-0100 (diariamente, 

das 13h às 21h.) 

Sujeito à taxa de serviço: 
 

Site: www.uhuu.com 

Atendimento: falecom@uhuu.com 

 

Assessoria de Imprensa Teatro VillageMall: 

Ana Paula Romeiro - (21) 99601.3908 / 3283.8258 apaula.romeiro@gmail.com  

Luiz Claudio de Almeida – (21) 97281-6108  luizclaudioreporter@gmail.com 
 

Apoio de Assessoria de Imprensa: 
Mauren Favero – 51 3235.4509 / 51 99857.1770 mauren.favero@opuspromocoes.com.br 

Letícia Rech  - 51 3235.4509 leticia.rech@opuspromocoes.com.br 
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