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DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE EM NOVO TOUR PELO BRASIL
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Agenciados pela Entourage, a dupla retorna ao país em abril e maio para cinco apresentações

Agenciados pela Entourage, os irmãos Dimitri Vegas & Like Mike estão de volta ao Brasil
para mais um tour nacional entre os dias 26 de abril e 05 de maio, com apresentações já
confirmadas nas cidades de São Paulo, Natal, Curitiba, Salvador e Rio de Janeiro.

Em seu último tour pelo país, durante a semana que incluiu o Réveillon 2013, a dupla reuniu
mais de 50 mil pessoas em oito apresentações.

Como destaque deste próximo tour, o festival de música eletrônica Kaballah Circus apresenta
mais uma vez os belgas em seu evento comemorativo de 10 anos, no parque temático Hopi
Hari
,
dia 4 de maio.

Residentes e principais expoentes do mundialmente conhecido festival Tomorrowland,os
irmãos são a grande
revelação da música eletrônica de 2012 (ELETRONIC DANCE MUSIC - EDM)
.

Em suas apresentações, Dimitri comanda as mixagens e Mike (& MC) é o homem do
microfone.

E ambos, juntos, estão sempre surpreendendo o público com interações ousadas e divertidas.

Em estúdio, dentre co-autorias e remixes, a dupla já contabiliza um verdadeiro hall da fama de
colaboradores - Snopp Dogg, Jennifer Lopez, Tiesto, Axwell, Steve Angello, Laidback
Luke e Afrojack
, para citar alguns - e cada vez mais têm suas produções
figurando no topo dos charts, a exemplo da faixa "Mammoth", lançada na primeira semana de
março e que já figura no número 1 do ranking de vendas do site Beatport, referência no
segmento.
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Veja a agenda de Dimitri Vegas & Like Mike no Brasil:

26 de abril - Natal
27 de abril - Curitiba
1º de maio - Salvador
3 de maio – Rio de Janeiro
4 de maio – São Paulo

Sobre a Entourage

Especializada no agenciamento de artistas, criação de conteúdo e produção de eventos, a
Entourage é resultado da fusão das agências Crash e SmartBiz. A união dos expertises de
seus sócios, Guga Trevisani, Marcelo Arditti e Fernando Moreno, tornou a agência referência
internacional, congregando em seu casting diversos artistas representativos da indústria.

Mais informações: www.entourage.com.br
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