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Rock In Rio confirms P!nk, Black Eyed Peas and Anitta in pop night

Pop fans can start celebrating. Rock In Rio, the world's biggest music and entertainment
festival, has just announced the line-up in the night dedicated to this genre. On October 5,
2019, the Rock City will welcome pop superstar P!nk, who debuts as headliner and ends the
night performing her biggest hits.
On the same day, super group Black Eyed Peas – a debuting in the event – takes to the stage
with a catalog of hymns such as “Where Is The Love?”, “I Gotta Feeling”, and “Lets Get It
Started”. Brazilian singer Anitta, the first confirmed attraction of Rock in Rio 2019, opens the
night. A fourth attraction, to complete the line-up, will still be announced.
Rock in Rio 2019 will take place on September 27, 28 and 29, October 3, 4, 5 and 6, at the Rock
City, which will occupy the Rio de Janeiro Olympic Park for the second consecutive edition.
Rock in Rio Cards (a ticket that entitles you to go to the festival before all attractions are
announced) will go on sale on November 12 this year, starting at 7:00 pm, at
www.rockinrio.com.
Created in 1985, the festival has had 19 editions, 112 days and 2,038 musical attractions. Over
33 years of history, it has had an audience of more than 9.5 million people. Born in Rio de
Janeiro, Rock in Rio also conquered Portugal, Spain and the United States.

CHECK OUT THE ATTRACTIONS
P!nk - The first time of the superstar in Brazil. The critically acclaimed “Beautiful Trauma
World Tour” kicked off in Phoenix, USA, last March, and has touched audiences across
America, Australia and New Zealand. With a career of more than 20 years, P!nk has seven

studio albums, a collection of top hits, and sold 50 million copies, more than 75 million singles,
2.4 million DVDs worldwide, and had 15 singles on Billboard Hot 100 list’s top 10 (four #1).
Plus, among other awards, she won three Grammy Awards (19 nominations).

https://www.flickr.com/photos/blumonkey14/8537347943/in/photostream/

Black Eyed Peas - In addition to classic hits, the band will be releasing “Ring The Alarm Pt 1, Pt
2 and Pt 3"” and “Big Love”, from the group’s seventh studio album entitled ‘Masters of The
Sun”, which is being launched. Formed by will.i.am, apl.de.ap and Taboo, the Black Eyed Peas
is a multi-platinum band with more than 35 million albums sold worldwide, leading the world
charts. The artists have won six Grammys and eight American Music Awards throughout their
careers.

https://www.facebook.com/blackeyedpeas/photos/a.485250758082/10156828111648083/?type=3&theater

Anitta - After performing at Rock in Rio Lisboa, the Brazilian singer prepares to land in the
Brazilian Rock City for the first time. The artist was elected the 15th most influential artist in the
world on social networks (leaving names like Lady Gaga, Shakira and Rihanna behind) by US
magazine Billboard. Anitta stood out with several singles like “Sim ou Não”, a duet with
Maluma; “Loka”, by Simone & Simaria; and “Sua Cara”, with Major Lazer and Pabllo Vittar. The
latter broke world records as the most viewed video in 24 hours in 2017, and the fastest in
history to reach a million likes.

https://www.facebook.com/AnittaOficial/photos/a.364360490291186/2095684900492061/?type=3&theater
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Rock In Rio confirma P!nk, Black Eyed Peas e Anitta em noite pop
Os fãs do pop já podem comemorar. O Rock In Rio, maior festival de música e entretenimento
do mundo, acaba de anunciar as atrações da noite dedicada ao gênero. No dia 5 de outubro de
2019, a Cidade do Rock receberá a superstar do pop-rock P!nk, que estreia como headliner e
encerra a noite apresentando seus maiores sucessos.
Também neste dia, o supergrupo Black Eyed Peas – estreante no evento - sobe ao palco com
um catálogo de hinos como "Where Is The Love?", "I Gotta Feeling" 'e “Lets Get It Started”. A
brasileira Anitta, primeira atração confirmada do Rock in Rio 2019, abre a noite. Uma quarta
atração ainda será divulgada, completando assim o line-up.
O Rock in Rio 2019 acontece nos dias 27, 28 e 29 de setembro, 3, 4, 5 e 6 de outubro, na
Cidade do Rock, que pela segunda edição consecutiva ocupará o Parque Olímpico do Rio de
Janeiro. A venda do Rock in Rio Card, bilhete que dá direito a ir ao festival antes mesmo de
todas as atrações serem anunciadas, acontece no dia 12 de novembro deste ano, a partir das
19h, pelo site www.rockinrio.com.
Criado em 1985, o festival já soma 19 edições, 112 dias e 2.038 atrações musicais. Ao longo de
33 anos, mais de 9,5 milhões de pessoas passaram pelas Cidades do Rock. Nascido no Rio de
Janeiro, o Rock in Rio também conquistou Portugal, Espanha e Estados Unidos.

CONFIRA AS ATRAÇÕES
P!nk – Será a primeira vez que a superstar estará no Brasil. A turnê “Beautiful Trauma World
Tour”, aclamada pela crítica, começou em Phoenix, nos EUA, em março, e já emocionou o
público em toda a América, Austrália e Nova Zelândia. Com mais de 20 anos de carreira, lançou
sete álbuns em estúdio, uma coletânea com os principais sucessos e vendeu 50 milhões de
exemplares, mais de 75 milhões de singles e 2,4 milhões de DVDs em todo o mundo e teve 15
singles no top 10 da lista da Billboard Hot 100 (quatro na #1). Além disso, ela recebeu, entre
outros prêmios, três Grammy Awards (19 indicações).
Black Eyed Peas - Além dos hits clássicos, o grupo norte-americano trará as novidades “Ring
The Alarm Pt 1, Pt 2 e Pt 3” e “Big Love”, que aparecem no sétimo álbum de estúdio do grupo,
“Masters of The Sun”, que está sendo lançado. Composto por will.i.am, apl.de.ap e Taboo, o
Black Eyed Peas é uma banda multiplatinada com mais de 35 milhões de discos vendidos em

todo o mundo, liderando as paradas mundiais. Os artistas já ganharam seis Grammys e oito
American Music Awards em toda a sua carreira.
Anitta - Depois de se apresentar no Rock in Rio Lisboa, a cantora brasileira Anitta se prepara
para aterrissar pela primeira vez na Cidade do Rock brasileira. A artista foi eleita, pela revista
norte-americana Billboard, a 15ª mais influente do mundo nas redes sociais (ultrapassando
nomes como Lady Gaga, Shakira e Rihanna). Anitta se destacou em diversos singles como “Sim
ou Não”, com Maluma; “Loka”, de Simone & Simaria; e ainda "Sua Cara”, com Major Lazer e
Pabllo Vittar. Este último hit bateu recordes mundiais como o vídeo mais visto em 24 horas em
2017 e o mais rápido da história a alcançar um milhão de likes.
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