
BIANCA DEL RIO volta ao Brasil em 2022 com a sua nova turnê de stand-up comedy
"UNSANITIZED" e se apresenta em São Paulo nos dias 30 e 31 de março e 01 de abril, quarta,
quinta e sexta-feira, no Teatro Bradesco. Os ingressos já estão disponíveis!

Após esgotar todos os ingressos para as suas duas apresentações em São Paulo em 2018, também no
renomado Teatro Bradesco, a drag queen vencedora da sexta temporada de "RuPaul's Drag Race"
também passa por Curitiba no dia 02 de abril, sábado, na Ópera de Arame, Buenos Aires (Argentina) nos
dias 03 e 04 de abril, domingo e segunda-feira, no emblemático Teatro Opera, em Santiago (Chile) no dia
06 de abril, quarta-feira, no Teatro Coliseo, na Cidade do México (México) no dia 08 de abril, sexta-feira,
no Auditorio BB, em Belo Horizonte no dia 12 de abril, terça-feira, no Teatro Topázio do MINASCENTRO,
no Rio de Janeiro no dia 14 de abril, quinta-feira, no Vivo Rio e encerra a turnê em Porto Alegre no dia 16
de abril, sábado, no Teatro do Bourbon Country.

Bianca  Del  Rio é hoje, com certeza, um dos maiores nomes do universo drag e da comunidade
LGBTQIA+, arrastando multidões por onde passa e lotando casas de espetáculos como a Wembley
Arena em Londres e o Carnegie Hall em Nova Iorque, ela chegou a ser considerada  pelo jornal The  New 
 York  Times  como  “a  Joan  Rivers  do  mundo  Drag”. Roy Haylock, nascido em Nova Orleães, nos Estados
Unidos, é o responsável por dar vida à carismática personagem. Com  um  humor  inteligente,   ácido  e 
sagaz, ele conquistou, com o seu altergo, feitos impressionantes: uma sequência de longa-metragens, os
aclamados "Hurricane Bianca" e "Hurricane Bianca 2: From Russia with Hate", ambos disponíveis na
Netflix; os seus especiais de comédia "Rolodex Of Hate" e "Not Today Bianca"; seu próprio removedor de
maquiagem, o "The Bianca Remover" - que é atualmente um dos produtos de beleza mais vendidos no
site da Amazon -; lançou uma marca de vodca, a "Holy Vodka Bianca Del Rio"; um podcast semanal
exclusivo, o "The Bianca Del Rio Podcast", que pode ser encontrado nas principais plataformas de
streaming; além de escrever um livro, o best-seller "Blame It On Bianca Del Rio", lançado pela editora
Harper Collins em 2018.

Ao longo de mais 1 hora e 30 minutos de espetáculo, ela promete entregar ao público muita diversão e
principalmente, provocação! Assim que, tome a sua vacina e prepare os seus coquetéis porque a
"palhaça de vestido" favorita de todos os tempos está voltando aos palcos vacinada, depilada e mais
afrontosa do que nunca. A pandemia pode até estar acabando, mas a Bianca está apenas começando.

IMPORTANTE: ESPETÁCULO 100% FALADO EM INGLÊS. Por se tratar de um espetáculo de
comédia stand-up, não haverá tradução simultânea do conteúdo que será apresentado.

MEET&GREET: A Bianca Del Rio fará um Meet&Greet super exclusivo com alguns fãs antes do
início do espetáculo. O ingresso do Meet&Greet das sessões de São Paulo devem ser comprados
separadamente do ingresso do show. Para mais informações, você pode acessar o site da artista
(www.biancadelriolatam.com). Essa é a única forma de participar da atividade. Nenhum ingresso
do espetáculo (vendidos através da Uhuu) dá direito ao encontro. Leia com atenção as regras da
atividade abaixo.

REGRAS DO MEET&GREET:

1) O ingresso Meet&Greet dá direito a participar de um breve encontro com a Bianca Del Rio, a 1 (um)
crachá e a 1 (um) pôster autografado exclusivos da turnê UNSANITIZED;

2) Os compradores do ingresso Meet&Greet deverão chegar no Teatro Bradesco às 18h15 (ATRASOS
NÃO SERÃO TOLERADOS) portando o RG original, o ingresso do Meet&Greet (impresso ou QR code
no celular) e o ingresso do espetáculo para credenciamento; É estritamente necessário apresentar o
ingresso do espetáculo no MESMO DIA (em qualquer setor ou assento) para ter acesso ao Meet&Greet
com a Bianca Del Rio;

3) Haverá uma fila exclusiva para os portadores do ingresso do Meet&Greet organizada por ordem de
chegada;

4) Cada participante terá um breve encontro com a artista e poderá tirar uma foto individual. Caso o
fotógrafo faça mais de um clique do fã com a artista, as fotos serão disponibilizadas como “extra” sem
nenhuma obrigação por parte da W+;

5) Será permitida a entrega de presentes para a artista;

6) Após o Meet&Greet com a artista, os fãs serão evacuados do teatro para novo acesso pela entrada
principal, dessa vez, utilizando para entrada o ingresso do espetáculo, adquirido através do site da Uhuu;

http://www.biancadelriolatam.com


7) Não serão permitidas selfies ou o uso de câmeras fotográficas e filmadoras durante o Meet&Greet. As
fotos serão tiradas pelo fotógrafo oficial da turnê e serão divulgadas em até 15 dias após o evento no site
ou na fanpage da W+;


