
 

LUBAFEST  
 
“Olááááá turma! Tudo bem? Eu sou o Luba!”, você pode até não conhecer esta frase, mas 
quatro milhões de jovens a escutam todos os dias, em diversos lugares do mundo! É com esta 
saudação que Lucas Feuerschütte, o Luba, cumprimenta seus fãs no YouTube, que são 
carinhosamente chamados de “turma”! Em Recife, a apresentação que inicialmente foi 
marcada para o dia 07 de maio teve que ser adiada por motivo de saúde. A nova data para a 
apresentação será dia 27 de agosto, no Teatro RioMar Recife. 
 
Em 2010, Lucas criou seu primeiro canal na plataforma, apenas para postar um vídeo que 
queria mostrar aos amigos. Com o tempo, para enfrentar o tédio da adolescência, passou a 
criar conteúdo no espaço, inclusive interpretando personagens. Hoje, quase sete anos depois 
de ter ligado a câmera sem muita pretensão, acabou se tornando um dos artistas mais 
influentes entre o público jovem no Brasil.  
 
Seus números são impressionantes. No YouTube são quase quatro milhões de inscritos, de 
diversos países. No Instagram, são dois milhões de seguidores, já no Facebook, Luba faz 
atualizações para 1,5 milhões de fãs, sem contar outras redes sociais como Snapchat e Twitter. 
No canal “LubaTV”, Lucas apresenta esquetes, vlogs, desafios, brincadeiras com outros 
YouTubers, amigos e familiares, além de interagir com a "turma". No canal “LubaTV Games”, 
Lucas faz gameplays de novidades e “jogos alternativos”, alimentando uma de suas grandes 
paixões que são os videogames. Neste espaço, conta com um milhão e 400 mil seguidores, um 
verdadeiro fenômeno.  
 
2016 foi definitivamente o ano do Luba! A Revista Meio & Mensagem o elencou como o sexto 
artista mais influente entre o público jovem brasileiro, na frente de personalidades da TV e do 
esporte. Do canal Nickelodeon, recebeu o prêmio de “YouTuber Masculino Do Ano”, e nos 
palcos brilhou com a “LubaFest”. Ao todo mais de 30 mil pessoas assistiram o YouTuber ao 
vivo, em diversos estados do país, sempre com ingressos esgotados! Em 2017, a turnê 
continua! O projeto foi idealizado para apresentar uma experiência única aos fãs, que podem 
conferir de perto como é lindo fazer parte dessa turma!   
 
Classificação: Livre 
Duração: 90 min.  
 
SERVIÇO: 
Dia 27 de agosto    
Domingo, 20h 
Teatro RioMar Recife (Av. República do Líbano, 251 / 4º piso – RioMar Shopping / Recife – 
PE) 
www.teatroriomarrecife.com.br 
 
INGRESSOS 

Setor Valor Meia-Entrada 

Balcão Nobre R$ 100,00 R$ 50,00 

Plateia Alta R$ 120,00 R$ 60,00 

Plateia Baixa R$ 120,00 R$ 60,00 

 
*Descontos não cumulativos a demais promoções e/ou descontos; 
** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos canais 
de vendas oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que comprovem a condição 

http://www.teatroriomarrecife.com.br/


 

de beneficiário. Nas compras realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação deverá ser 
feita no ato da retirada do ingresso na bilheteria e no acesso à casa de espetáculo. 
***A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos 
disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os 
tipos de comprovações oficiais em Pernambuco: 
- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de 
identidade oficial com foto. 
- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 
nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, entidades 
estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos. 
Mais informações: www.documentodoestudante.com.br   
- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de 
Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de 
documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria 
de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. 
No momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de 
documento de identidade oficial com foto. 
- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade oficial com 
foto. 
- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) 
mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria 
Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de 
identidade oficial com foto. 
- PROFESSORES E SERVIDORES DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO mediante apresentação de 
carteira funcional emitida pela Secretaria Estadual de Educação, Carteira Profissional, 
documento de comprovação de filiação à instituição representativa de professores ou 
servidores de instituições de ensino. Estão aptos ao benefício os servidores lotados na 
Secretaria de Educação, Universidade de Pernambuco – UPE, Fundação do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Pernambuco – FUNDARPE, Conservatório Pernambuco de Música e os 
servidores lotados nos centros profissionalizantes SECTMA – Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Meio Ambiente. 
**** Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição  
do beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, será 
exigido o pagamento do complemento do valor do ingresso. 
 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS: 
Bilheteria do Teatro RioMar Recife: Av. República do Líbano, 251 – Pina (terça a sábado, das 
12h às 21h, e domingos e feriados, das 14h às 20h) 
Vendas online: www.ingressorapido.com.br   
Televendas: 4003-1212 

CONTATO PRODUÇÃO: 
Maurico Trilha 
(51) 8206-8269 

mauriciokagiva@gmail.com  
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