
Lives Musicais – de 1 a 3 de maio 

1 de Maio (Sexta-feira) 

Festival Devassa Tropical Ao Vivo: Em parceria com alguns dos maiores festivais do 

Brasil, a Devassa anunciou um projeto que irá unir diversas vertentes da música 

brasileira atual e clássica. Com apresentações diárias entre 30 de Abril e 3 de Maio, são 

34 atrações durante o período em questão. Na sexta-feira, os 

festivais Wehoo e DoSol apresentam Flaira Ferro + Biarritz, Francisco El Hombre + 

Luê, um convidado surpresa (!), Marcelo Falcão, Plutão Já Foi Planeta, Luísa e os 

Alquimistas, Potyguara Bardo e Heavy Baile. Saiba mais pelo Instagram e assista 

no YouTube a partir das 17h. 

Pink Floyd: Dando sequência à sua série de transmissão de shows na íntegra, a banda 

vai ao ar às 13 horas no Horário de Brasília. 

Love from Philly: Mais um festival online, o Love from Philly traz excelentes nomes 

como Kurt Vile, Man Man, Kurt Rosenwinkel, Nick Bockrath (do Cage the 

Elephant), Eric Slick (do Dr. Dog) e muito mais. A transmissão é pelo site oficial e vai de 

sexta a domingo. 

The 1975: A banda irá fazer uma live para ouvir o seu aclamado disco de estreia com os 

fãs e deve responder e interagir com o público presente. Não há ainda informação 

sobre a plataforma em que será feito, mas será na sexta-feira a partir das 15h. Iremos 

atualizar assim que as instruções forem divulgadas! 

Thaeme e Thiago: No feriado, a programação nacional começa bem cedo com a dupla 

sertaneja que “sobe ao palco” logo às 14h, em seu próprio canal do YouTube. 

Só Pra Contrariar: Depois do sertanejo, é a vez de ouvir clássicos do pagode na live do 

SPC. A transmissão também será pelo YouTube, e terá início às 16h. 

Naiara Azevedo: Para quem quiser continuar no sertanejo, a opção é a live de Naiara 

que conta com convidados como Humberto e Ronaldo, Gabriel Gava e Ícaro e Gilmar. 

Também estará no YouTube. 

https://www.instagram.com/devassa/
https://www.youtube.com/channel/UCCR7B2j0kyxOY-STbUb09Cw
https://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/2020/04/16/pink-floyd-shows-ao-vivo/
https://lovefromphilly.live/
https://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/2020/04/28/the-1975-live-disco-estreia/
https://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/2020/04/28/the-1975-live-disco-estreia/
https://www.youtube.com/user/thaemeethiago
https://www.youtube.com/channel/UCVvbB16RhaliS6NSNbMiSaw
https://www.youtube.com/user/NaiaraAzevedoOFICIAL


Xande de Pilares: Outra boa opção nacional para o horário das 16h é o ex-Grupo 

Revelação Xande de Pilares, que estará ao vivo em seu próprio canal do YouTube com 

o “Pagode da Tia Gessy”. 

Jota Quest: Depois do sertanejo e do pagode, tem opção também para os fãs do Pop 

Rock! Prometendo “música, bate-papo e solidariedade”, o Jota Quest estará em seu 

canal do YouTube e também no Multishow a partir das 20h. 

Cabaré: Às 20h, Leonardo e Eduardo Costa promovem uma espécie de encontro de 

gerações do sertanejo. A transmissão acontece no canal de YouTube do primeiro. 

O Encontro: Pra fechar o dia dançando muito, Léo Santana, Harmonia do 

Samba  e Parangolé fazem live a partir das 21h pelo YouTube. 

Maratona Virtual: Como parte da iniciativa Maratona Cultural, de Florianópolis, será 

realizada uma programação online com mais de 20 artistas e 10h de atrações. A 

escalação completa será revelada em breve pelo Instagram oficial. 

IDLES: Durante toda a semana, a banda que seria atração do Lollapalooza Brasil estará 

transmitindo pedaços de um show lendário na casa Le Bataclan, em Paris. Nesta sexta-

feira, no entanto, o show será exibido na íntegra e terá sessão de perguntas e 

respostas com o vocalista Joe Talbot. Saiba mais e veja pelo YouTube! 

The Tallest Man on Earth: Encaixando bem no formato acústico, o artista sueco está 

ao vivo toda sexta-feira às 16h de Brasília em seu YouTube. 

Wild Nothing: Em sessão intimista e prometendo conversa além da performance, o 

Wild Nothing está ao vivo na Twitch toda terça e sexta-feira a partir das 16h de 

Brasília. 

Low: A excelente banda tem feito transmissões ao vivo pelo Instagram, toda sexta-

feira a partir das 17h. 

https://www.youtube.com/channel/UC6Bct7Jf_s9BBMvreXel_6g
https://www.youtube.com/channel/UCp6gxyU1Onf4uq2DFExLjEg
https://www.youtube.com/channel/UC-kCNs2KVMx0WN-tfysYTIw
https://www.youtube.com/channel/UCRai1xXd7kGQTE2-Z5mG_jg
http://instagram.com/institutomaratonacultural
https://youtube.com/idlesband
https://www.facebook.com/thetallestmanonearthofficial/
https://www.twitch.tv/wildnothingradio
https://www.instagram.com/lowtheband/


Festival Rock em Casa: Consistindo apenas de bandas independentes do rock 

brasileiro, o festival acontece diariamente no Instagram entre 27 de Abril e 2 de Maio, 

com início às 19h. Nesta sexta-feira, a única atração já confirmada é a Vagale. 

Music Cosmos from Home, da Bee My Ears: Em bela iniciativa da Bee My Ears, artistas 

ao redor do mundo se apresentam de casa diariamente e ajudam a arrecadar fundos 

para o combate à COVID-19. Em parceria com a agência Marã Música, a atração da 

sexta-feira (1) é Lu Kaz. Você pode assistir pelo Instagram ou YouTube. 

2 de Maio (Sábado) 

Festival Devassa Tropical Ao Vivo: Em parceria com alguns dos maiores festivais do 

Brasil, a Devassa anunciou um projeto que irá unir diversas vertentes da música 

brasileira atual e clássica. Com apresentações diárias entre 30 de Abril e 3 de Maio, são 

34 atrações durante o período em questão. Na quinta-feira, os 

festivais Carambola e Se Rasgum apresentam Zeca Baleiro, Ana Cañas, Wado e 

Mopho, Chico César, André Abujamra & Marisa Britto, Jards Macalé, Keila, Larissa 

Luz e Tropkillaz. Saiba mais pelo Instagram e assista no YouTube a partir das 17h. 

Genesis: A banda irá transmitir shows na íntegra às 16 horas no Horário de Brasília. 

Você pode ver por aqui. 

Love from Philly: Mais um festival online, o Love from Philly traz excelentes nomes 

como Kurt Vile, Man Man, Kurt Rosenwinkel, Nick Bockrath (do Cage the 

Elephant), Eric Slick (do Dr. Dog) e muito mais. A transmissão é pelo site oficial e vai de 

sexta a domingo. 

Remote Utopias: A “rádio pirata” NTS convidou artistas como Tame 

Impala, Skrillex  e Weyes Blood para tomar conta da programação durante 24h no 

próximo sábado. Você pode ver a escalação completa e ouvir a “live” por aqui. 

Jorge e Mateus: Em um dia também cheio de programação nacional, temos 

possivelmente a primeira “segunda edição” de uma live com a dupla sertaneja 

entrando ao vivo às 17h pelo YouTube. 

https://www.instagram.com/rockemcasafest/
https://www.insragram.com/beemyears
https://www.youtube.com/channel/UCN7at2Abi8HQzdmtdkqS3Cg
https://www.instagram.com/devassa/
https://www.youtube.com/channel/UCCR7B2j0kyxOY-STbUb09Cw
https://www.youtube.com/watch?v=Ah46Y62D0pk
https://lovefromphilly.live/
https://www.nts.live/
https://www.youtube.com/user/jemproducoes


Xand Avião: Outro gênero que tem dominado as lives é o forró, e no sábado é a vez de 

Xand Avião colocar todo mundo pra dançar. Transmissão será a partir das 20h, 

pelo YouTube. 

Gino e Geno: Essa é para os fãs do sertanejo raiz! Uma das duplas mais clássicas do 

país, Gino e Geno estarão ao vivo a partir das 20h em seu site oficial. 

Lulu Santos: Prometendo “tocar violão e ukulele e dançar muito com você”, Lulu irá 

nos presentear com seus inesquecíveis hits a partir das 21h30 em seu YouTube oficial. 

Maria Cecília e Rodolfo: Outro grande nome do sertanejo, a dupla entra no ar às 

21h30 pelo seu canal do YouTube. 

Kevin O Chris: Finalidade é ficar em casa! Com esse “hino” da quarentena e muito 

mais, o MC vai colocar todo mundo pra dançar no sofá da sala a partir das 22h, com 

transmissão pelo seu canal do YouTube. 

Alok: Se o assunto é dançar, o DJ brasileiro não pode ficar de fora. A partir das 22h30, 

ele estará ao vivo na Rede Globo promovendo uma festa em várias residências pelo 

país. 

Devin Townsend: O aclamado músico que tem seu nome ligado ao Heavy Metal tem 

feito lives beneficentes. A próxima é no dia 02 de Maio. Saiba mais por aqui. 

Festival Rock em Casa: Consistindo apenas de bandas independentes do rock 

brasileiro, o festival acontece diariamente no Instagram entre 27 de Abril e 2 de Maio, 

com início às 19h. Neste sábado, a única atração já confirmada é a banda Chico e o 

Mar. 

Festival Rocinante no Estábulo: Serão dez lives de artistas da gravadora Rocinante 

neste sábado, acontecendo das 16h às 21h pelo Instagram. Entre percussionistas e 

maestros, o festival promete muita variedade e as atrações são Luizinho do 

Jeje, Rafael Macedo, Marcelo Galter, Bernardo Ramos, Erika Ribeiro, Sergio 

Krakovski, Thiago Amud, Ilessi, Sylvio Fraga  e Letieres Leite. 

https://www.youtube.com/user/A3AVIOESDOFORRO
http://www.ginoegeno.com.br/
https://www.youtube.com/user/lulusantosoficial
https://www.youtube.com/MariaCeciliaERodolfo
https://www.youtube.com/channel/UCCx90zE99aHD2NCKXoCmmag
https://twitter.com/dvntownsend
https://www.instagram.com/rockemcasafest/
http://instagram.com/rocinantegravadora


Music Cosmos from Home, da Bee My Ears: Em bela iniciativa da Bee My Ears, artistas 

ao redor do mundo se apresentam de casa diariamente e ajudam a arrecadar fundos 

para o combate à COVID-19. Em parceria com a agência Marã Música, a atração do 

sábado (2) é Rádio Moscou. Você pode assistir pelo Instagram ou YouTube. 

3 de Maio (Domingo) 

Festival Devassa Tropical Ao Vivo: Em parceria com alguns dos maiores festivais do 

Brasil, a Devassa anunciou um projeto que irá unir diversas vertentes da música 

brasileira atual e clássica. Com apresentações diárias entre 30 de Abril e 3 de Maio, são 

34 atrações durante o período em questão. Na quinta-feira, os 

festivais Sarará e Bananada apresentam Mariana Cavanellas, Luccas Carlos, Luedji 

Luna, Rael, Felipe Cordeiro, Boogarins, Tulipa Ruiz, Liniker e os Caramelows e um 

baile tropical de encerramento com PatrickTor4. Saiba mais pelo Instagram e assista 

no YouTube a partir das 17h. 

Alceu Valença: O lendário cantor brasileiro fará uma live solidária em parceria com o 

projeto Juntos pela Música. Saiba mais por aqui e assista no YouTube a partir das 18h 

neste domingo. 

Capital Inicial: O Capital Inicial irá inaugurar o Estúdio Contra a COVID-19 e A Favor do 

Audiovisual (ECCAAV) neste domingo, com um show às 20h. A transmissão será ao vivo 

pelo YouTube. 

Love from Philly: Mais um festival online, o Love from Philly traz excelentes nomes 

como Kurt Vile, Man Man, Kurt Rosenwinkel, Nick Bockrath (do Cage the 

Elephant), Eric Slick (do Dr. Dog) e muito mais. A transmissão é pelo site oficial e vai de 

sexta a domingo. 

Guilherme e Santiago: Depois (ou durante!) aquele almoço de domingo, você pode 

curtir a live da dupla sertaneja a partir das 14h, através do YouTube. 

Lagum: Grandes nomes do Pop Rock nacional nos últimos tempos, a banda estará ao 

vivo em seu YouTube logo às 16h para animar seu domingo. 

https://www.insragram.com/beemyears
https://www.youtube.com/channel/UCN7at2Abi8HQzdmtdkqS3Cg
https://www.instagram.com/devassa/
https://www.youtube.com/channel/UCCR7B2j0kyxOY-STbUb09Cw
https://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/2020/04/28/alceu-valenca-live-como-assistir/
http://youtube.com/canalvalenca
https://www.youtube.com/watch?v=wZCGO3Swa48
https://lovefromphilly.live/
https://www.youtube.com/user/guiesantioficial
https://www.youtube.com/channel/UC5s8xoNsOtTXPDafVH3hkjw


Simone: A icônica cantora brasileira está fazendo uma série de lives que ocorre sempre 

aos domingos, a partir das 18h, em seu Instagram oficial. Ela pretende atender pedidos 

e sugestões dos fãs durante as transmissões. 

Dudu Nobre: O icônico cantor brasileiro entra ao vivo às 18h em seu próprio canal 

do YouTube. 

Tigers Jaw: Queridinha dos fãs de rock alternativo e emo nos dias atuais, a banda tem 

ficado ao vivo todo domingo através do StageIt. Começa às 15h00 no horário de 

Brasília. 

Music Cosmos from Home, da Bee My Ears: Em bela iniciativa da Bee My Ears, artistas 

ao redor do mundo se apresentam de casa diariamente e ajudam a arrecadar fundos 

para o combate à COVID-19. Em parceria com a agência Marã Música, a atração do 

domingo (3) é a dupla Keops e Raony. Você pode assistir pelo Instagram ou YouTube. 

Fonte: tenhomaisqueamigos.com 

https://www.instagram.com/simoneoficial/
https://www.youtube.com/channel/UCyFMqFR0I27aKewoZAmUD7w
https://www.stageit.com/site/landing
https://www.insragram.com/beemyears
https://www.youtube.com/channel/UCN7at2Abi8HQzdmtdkqS3Cg
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