
BGS 2022 receberá a premiere de Sonic Symphony, a turnê
oficial de concertos do Sonic: The Hedgehog

Público da maior feira de games da América Latina terá o privilégio de
presenciar  a primeira apresentação do Sonic Symphony Tour;  show contará

com as mais icônicas músicas de uma das principais franquias do universo dos
jogos eletrônicos

São Paulo, 9 de junho de 2022 – A Brasil Game Show será o palco da
estreia mundial do Sonic Symphony Tour, o concerto oficial de Sonic: The
Hedgehog desenvolvido entre a SEGA, soundtrec e SOHO Live. Com arranjos
inéditos e toda a energia de elementos de rock n’ roll, o show incluirá as músicas
preferidas dos fãs do Sonic e será liderado pelo produtor japonês Shota
Nakama, que fará apresentações na arena principal da BGS, maior evento de
games da América Latina, que acontecerá entre 6 e 12 de outubro, no Expo
Center Norte, em São Paulo.

“Estamos extremamente empolgados por levar o Sonic Symphony Tour à
Brasil Game Show. O público brasileiro é muito apaixonado, tem uma energia
contagiante e sempre me fez sentir em casa quando participei de edições
anteriores da BGS. Ainda não podemos revelar todos os detalhes, mas
podemos prometer o melhor show da história”, disse o diretor do concerto, Shota
Nakama, uma das mais importantes figuras do cenário de shows musicais de
games.

O Sonic Symphony Tour se tornou realidade graças à colaboração entre a
SEGA e a soundtrec, após os dois times trabalharem juntos no aclamado
concerto on-line Sonic 30th Anniversary, que foi visto mais de 4 milhões de
vezes até hoje. Depois, as equipes se juntaram ao SOHO Live, uma agência de
entretenimento especializada em show baseados em videogames, para levar o
concerto do Sonic aos fãs de todo o mundo.

“É um orgulho para a BGS sediar a estreia de um projeto tão incrível, com
profissionais do mais alto nível e marcas adoradas pelos gamers. Sonic é um
daqueles títulos inesquecíveis, que marcaram gerações de jogadores e que por
isso já foram transportados para as mais diferentes mídias, de desenhos
animados a filmes”, diz Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show.
“A trilha sonora dos jogos da série sempre foram um grande destaque em Sonic
e tenho certeza que os fãs vão se arrepiar com esse grande show que será
apresentado na BGS 2022”, afirma

Além dos shows, Shota Nakama participará de outras atrações do evento,
como BGS Talks e BGS Meet & Greet junto com o time de produção.



Mais informações estão disponíveis no site da Brasil Game Show.

Serviço – BGS 2022

Quando: 6 a 12 de outubro (1º dia exclusivo para imprensa e negócios, além
dos portadores do Passaporte Premium e Passaporte Camarote)
Onde: Expo Center Norte
Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo/SP
Horário: 13h às 21h

Ingressos – 4º lote até 30/6 (40% de desconto em relação ao lote final)

● Individual dias úteis (meia-entrada): R$ 109,45(ingresso válido para os
dias  7, 10 ou 11 de outubro)

● Individual fim de semana ou feriado (meia-entrada): R$ 164,45
(ingresso válido para os dias 8, 9 ou 12 de outubro)

● Passaporte 7, 8, 9 e 10 de outubro (meia-entrada): R$ 445,45 Com
esse ingresso, o visitante paga por três dias de evento e tem acesso a
quatro.

● Passaporte 9, 10, 11 e 12 de outubro (meia-entrada): R$ 439,45. Com
esse ingresso, o visitante paga por três dias de evento e tem acesso a
quatro

● Passaporte Premium (meia-entrada): R$ 766,15 (acesso a todos os
dias de evento, incluindo o dia exclusivo de imprensa e negócios - 6, 7, 8,
9,10, 11 e 12 de outubro). Também permite acesso diferenciado.

● Passaporte Business (inteira): R$ 766,15 (pacote para os dias 6, 7, 10
e 11 de outubro). Também permite o acesso diferenciado, à área B2B e
ao sistema matchmaking

● Camarote Dia Único: R$ 550 (válido para um dia de evento - exceto
6/10). Garante entrada exclusiva a partir das 11h30 – uma hora e meia
antes da abertura oficial para o público. Ingresso dá acesso às primeiras
fileiras da arena da BGS Esports, a área exclusiva com lounge, open drink
de energéticos e snacks, sessões de massagem, serviços de barbearia
para homens e de beleza para mulheres e meet & greet com convidados
da feira)

● Passaporte Camarote: R$ 2062 (válido para todos os dias do evento,
incluindo 6 de outubro, exclusivo para imprensa e negócios. Garante
entrada exclusiva . Em 6/10, a entrada é a partir das 15h, e de 7 a 12/10 a
partir das 11h30 – uma hora e meia antes da abertura oficial para o
público. O ingresso dá acesso às primeiras fileiras da arena da BGS
Esports, a área exclusiva com lounge, open drink de energéticos e
snacks, sessões de massagem, serviços de barbearia para homens e de
beleza para mulheres e meet & greet com convidados da feira).

Sobre a BGS: A Brasil Game Show (BGS) é a maior feira de games da América Latina
e uma das maiores do mundo em público e área. Realizada pela primeira vez em 2009,
já recebeu mais de 2 milhões de visitantes somando todas as edições e, atualmente,
ocupa os pavilhões do Expo Center Norte, em São Paulo. Reúne as principais
empresas do segmento, é palco dos grandes lançamentos do ano, atrai personalidades
da indústria mundial de jogos eletrônicos e abre espaço para estúdios independentes. A
BGS é também uma grande oportunidade de negócios que atrai investidores,

https://www.brasilgameshow.com.br/


empresários e profissionais do mercado de games e tem uma forte preocupação social,
tendo arrecadado e doado mais de 450 toneladas de alimentos ao longo de suas 12
edições.

Informações para a imprensa - BGS


