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Lages - A venda de ingressos para a 31ª Festa Nacional do Pinhão inicia hoje, terça-feira, dia
2 de abril, a partir das 12h.
A compra pode ser feita no site www.blueticket.com.br/ e
nos pontos de venda nas lojas Moda Ativa e supermercados Myatã de Lages e Curitibanos. Em
2019, o evento ocorre de 14 a 23 de junho, no parque de exposições Conta Dinheiro, em
Lages.
Os valores para bilhetes pista partem de R$30. Os lageanos poderão adquirir ingressos com
preço diferenciado, entre R$20 e R$70. Para o pista cidadão a aquisição pode ser de até
quatro tíquetes. É necessário apresentar o título de eleitor no ato da compra e no acesso ao
parque Conta Dinheiro.
O valor dos ingressos poderá ser parcelado em até três vezes no cartão de crédito nos pontos
de venda ou 10 vezes se adquiridos no site da www.blueticket.com.br/.
Algumas das atrações confirmadas e valores:
Dia 14/06 sexta-feira Entrada GRATUITA
*Dia 15/06 sábado
Baile do Nego Véio com Alexandre Pires, Maria Rita e Bruno e Marrone
Pista R$50,00Pìsta Cidadão R$35,00Vip R$80,00Camarote R$100,00Backstage R$120,00
*Dia 16/06 domingo
Pista R$30,00Pista Cidadão R$20,00Vip R$60,00Camarote R$100,00Backstage R$120,00
* Dia 19 quarta-feira (véspera de feriado)
Jorge e Mateus, Alok, Jerri Smith, Munhoz e Mariano e Eduardo Gustavo
Pista R$90,00Pista Cidadão R$70,00Vip R$130,00Camarote R$160,00Backstage R$180,00
*Dia 20/06 quinta-feira
Victor Kley, 3030, Ultramen, Santograau, Nego Joe e Egypcio
Pista R$40,00Pista Cidadão 25,00Vip R$70,00Camarote R$90,00Backstage R$100,00
*Dia 21/06 sexta-feira
Lucas Lucco, Ferrugem, Zeeba e MC Pocahontas
Pista R$75,00Pista Cidadão R$50,00Vip R$90,00Camarote R$130,00Backstage R$140,00
*Dia 22/06 sábado
Skank, Capital Inicial, Armandinho e Jetlag Pista R$75,00Pista Cidadão R$50,00Vip R$90,00
Camarote R$130,00
Backstage R$140,00
*23/06 domingo
Bruninho e Davi e Atitude 67 Pista R$30,00Pista Cidadão R$20,00Vip R$60,00Camarote
R$100,00
Espaços
Backstage - Espaço coberto reservado e acesso exclusivo para assistir aos shows na frente
do palco. Atrações e shows exclusivos, praça de alimentação, sanitários privativos e baladas
após shows do palco principal. O atendimento a imprensa e fãs, do artista fica dentro do setor
possibilitando um contato visual.
Camarote coberto - Espaço elevado e coberto para assistir aos shows, visão privilegiada e
panorâmica do evento e ainda acesso à frente do palco pelo setor área Vip. Bares, serviço de
garçom e sanitários exclusivos.
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VIP - Espaço reservado em frente ao palco, com piso antiderrapante e sanitários próprios.
Pista - Visão frontal do evento, maior espaço e menor custo com bares, praça de alimentação
e sanitários próprios.
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