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Johnny Depp, Alice Cooper e Joe
Perry na Cidade do Rock com os
Hollywood Vampires


Concerto de 28 de maio junta super-estrelas de Hollywood no Rock in
Rio Lisboa 2016



Estreia absoluta da banda na Europa

Músicos assinam e entregam guitarra a fã português no fim do
concerto



Músicos como Matt Sorum, Tommy Henriksen ou Robert DeLeo
integram a super-banda

Lisboa é a cidade escolhida pelos Hollywood Vampires para o seu primeiro concerto
em palcos europeus. A banda composta por Johnny Depp, Alice Cooper e Joe
Perry (Aerosmith), são a cabeça de cartaz do Rock in Rio-Lisboa 2016, no dia 27 de
maio e, no final do concerto, um fã português vai receber pelas mãos da banda,
uma guitarra assinada. A guitarra dos Hollywood Vampires pode ser licitada na
plataforma www.esolidar.com/rockinrio.
A completar este elenco de luxo, os Hollywood Vampires trazem ainda a Lisboa o
baterista Matt Sorum (The Cult, Gun N’Roses), o guitarrista Tommy Henriksen (da
banda de Alice Cooper) e ainda o pianista, percussionista e guitarrista Bruce Witkin
(da banda Johnny Depp, Kids). A fechar a formação dos Hollywood Vampires, estará
Robert DeLeo, baixista dos Stone Temple Pilots, que se vai estrear, em Lisboa, ao
lado destes músicos.
Do alinhamento dos Hollywood Vampires, constam temas como “My Generation” (The
Who), “Whole Lotta Love” (Led Zeppelin), “Break on Through” (The Doors), “Manic
Depression” (Jimi Hendrix) ou “Cold Turkey” (John Lennon), numa homenagem aos
músicos que já faleceram. Além das músicas bem conhecidas do público, a banda,
que lançou em setembro de 2015 o álbum homónimo, vai apresentar em Lisboa
alguns temas originais.

A união de Depp, Cooper e Perry vem já desde os anos 70, tempo em que se
encontravam no famoso bar de Los Angeles “Rainbow”, para beber até ao sol nascer.
Acabaram por ficar conhecidos com “vampiros”.
No final do concerto, os Hollywood Vampires, vão assinar uma guitarra, que vai ser
leiloada na plataforma esolidar.com, cujos lucros revertem a favor do projeto
Amazonia Live.

A festa dos 30 anos no Rock in Rio-Lisboa
A 7.ª edição do Rock in Rio-Lisboa realiza-se no Parque da Bela Vista nos dias 19,
20, 27, 28 e 29 de maio. São cinco dias de evento, cinco palcos, várias atrações
(roda gigante, slide, pool parties) e 12 horas de festa por dia.
No Palco Mundo vão ouvir-se hits bem conhecidos de todos, pela voz de artistas e
bandas como Bruce Springsteen, Queen + Adam Lambert, Hollywood
Vampires, Maroon 5, Avicii, Ariana Grande, Ivete Sangalo e Xutos e
Pontapés. E, respondendo ao desafio de inovar a cada edição, pela primeira vez no
Palco Mundo a estreia do espetáculo Rock in Rio – O Musical, uma adaptação de uma
super produção que passou pelos teatros do Rio de Janeiro e de São Paulo e que
conta com a participação de cerca de 25 talentos, entre atores e bailarinos.
No Palco Vodafone promove-se o que há de melhor na música alternativa
internacional e nacional. Durante os cinco dias, vão passar por aqui nomes como
Black Lips, Boogarins, Metz, Real Estate, Hinds, Keep Razors Sharp, Capitão
Fausto, B Fachada, Glockenwise e Sensible Soccers e, ainda, os Vodafone Wild
Card - jovens promessas portuguesas.
A Eletrónica chega, esta edição, com uma nova estrutura de Palco que inclui uma
área de piscina onde, diariamente, serão realizadas pool parties, animadas por
consagrados DJs nacionais. À noite, o espaço da Cidade do Rock dedicado à música
eletrónica recebe cerca de 30 TOP DJs nacionais e internacionais, entre os quais Carl
Cox, Hudson Mohawke, Mano Le Tough, Alok e Gus Gus (ao vivo).
A rua mais eclética da Cidade do Rock também está de volta nesta edição. A EDP
Rock Street será dedicada ao Brasil – país que viu o Rock in Rio nascer – e além de

espetáculos de rua de baianas, capoeira, grupo de chorinho e danças de salão, ao
Palco vão subir músicos brasileiros para cantar grandes nomes da música brasileira.
E o entretenimento não vai ficar por aqui! Depois do sucesso das últimas edições em
Lisboa, o Palco Street Dance está de volta. Em parceria com a Jazzy Dance Studios
e com Álvaro Lopes como Diretor Artístico, este palco recebe Cifrão como
embaixador e conta com nomes como Blaya, FunkyMonkeyz e a crew residente
Jukebox Project.
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