
 

  
 

Tour 2020



DJ VIVI SEIXAS
HOUSE E TECH HOUSE DJ -
VENCEDORA DO DJ SOUND
AWARDS

A DJ e produtora Vivi Seixas é uma entusiasta

da house music. Seu som tem como marca

registrada as linhas de baixo firmes e

cativantes e muito groove, características que

surgem fluídas em sets sofisticados e

irreverentes.     

 



Como DJ, já dividiu a cabine com nomes que vão de Danny Daze, Lee Foss, Seth Troxler, Hot Since 82, Flap

Jackers a gigantes como DJ Sneak e os The Chemical Brothers. Se apresentou em clubes icônicos, como

King King e The End Up na Califórnia,  D-Edge, em São Paulo, Green Valley em Santa Catarina e festivais em

Ibiza, Menorca e Brasil, como Rock in Rio e Universo Paralello.

 



PRODUTORA
MUSICAL

Formada  pela Pyramid Media & Music
Production School,  teve seu álbum

Geração da Luz,   lançado pela Warner
Music Brasil  e Smoke and Sweat,  pelo

selo Austro (Som Livre),  em 2018.         
 

Seu primeiro EP  tem samples originais
inéditos do imortal cantor e compositor

brasileiro Raul Seixas, seu pai .
Referência da densa bagagem musical

que se faz notar na sensibil idade
musical   aguçada de Vivi .



MUNDO ANIMAL
RMX 2019

Universal Music Brasil

SMOKE AND SWET
2018

Austro

RSVP
2017

Indie 

https://open.spotify.com/artist/4DBG3a6MUZilDzVPFK4ENV?si=31qZzYVWTduwHcQHX6_10Q
https://open.spotify.com/album/6n3egRrBebH4kriJ3B7Zka?si=FT5kCZRwSMOhTywSXYPgXg
https://open.spotify.com/album/5E9sTjMrmJI1L7mBYnvM5L?si=ACfyDLgNR8yUb3LvC7LZCQ


O BAÚ DO RAUL REMIXADO 

 

 

"O desejo de Raul era colocar sua impressão digital no
planeta Terra. Hoje, realizo o seu sonho e o meu de passar
suas mensagens para as próximas gerações. Como Raul já
dizia: “Eu prefiro ser esta metamorfose ambulante, de que
ter aquela velha opinião formada sobre tudo”. Ele adorava
mudar, evoluir e misturar estilos, por isso eu não tive medo
de ousar.
 
Dentro desse CD, vocês encontrarão vários ritmos
diferentes, como hip hop, rock, drum' and bass, deep house,
entre outros. Tive a ajuda valiosa e indispensável de dois
grandes DJ ́s e produtores musicas: o californiano Mike
Frugaletti e o carioca ganhador de um Grammy Latino, Plínio
Profeta."
 
 
- VIVI SEIXAS



RIDER TÉCNICO

SOM

2 (dois) CDJ's Pioneer 2000 Nexus (LINKADOS  

e ATUALIZADOS)

1 (um) Mixer Pioneer DJM 900 ou Superior

1 Par de monitores de retorno de alta

qualidade contendo 2 (duas)

Caixas na altura dos ouvidos ou 1 (uma) do

lado direito do DJ.

 

CAMARIM

1 Garrafa de Vodka Absolut

4 Latinhas de Red Bull Zero Açucar (de

preferencia)

Água



PRESS Faça o download do press kit aqui:
http://bit.ly/PressKitViviSeixas

http://bit.ly/PressKitViviSeixas


Canal www.youtube.com/viviseixas

Metamorfose
Ambulante - SKOL

https://youtu.be/G31rUFkY3P
M

Festival Universo
Paralello 14

https://youtu.be/STBOMT39X
WY

Green Valley (Winter
Music Festival 2018)

https://youtu.be/0C64lqOFtz4

http://www.youtube.com/viviseixas
https://youtu.be/G31rUFkY3PM
https://youtu.be/STBOMT39XWY
https://youtu.be/0C64lqOFtz4


Contatos

www.instagram.com/djviviseixas
 

www.facebook.com/djviviseixas
 

www.twitter.com/djviviseixas
 

Agente: Pollyana Simões

semprepolly@gmail.com
+55 (21) 99623-6496
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