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Rock in Rio
Rock in Rio é um festival de música
originário do Brasil idealizado pelo
empresário brasileiro Roberto Medina
e realizado pela primeira vez em 1985.
Originalmente organizado no Rio de
Janeiro, de onde vem o nome, tornouse um evento de repercussão mundial
e, em 2004, teve a sua primeira edição
fora do país em Lisboa, Portugal.
Ao longo da sua história, o Rock in Rio
teve nove edições, quatro no Brasil,
quatro em Portugal e duas na Espanha.
Em 2008, foi realizado pela primeira vez
em dois locais diferentes, Lisboa e
Madrid.
Nesta edição de 2011 passaram vários
artistas, cantores, e bandas nacionais e
internacionais muito famosos.

2011
O Rock in Rio 2011 teve inicio no dia 23
de Outubro com um show de abertura
do Paralamas do Sucesso com o Titãs,
no mesmo palco, celebrando a história
do festival e abrindo o Dia Pop, que
fecha com Elton John. Mas quem curte
algo mais pesado não ficará para trás,
já que o Dia Metal terá Motorhead,
Slipknot e Metallica. Slipknot e
Metallica.
Já no meio termo disso tudo o Dia Rock
fechará com Red Hot Chilli Peppers,

assim como quem vai à procura de algo
mais moderno que poderá se esbaldar
com a banda Coldplay em um dia que
ainda terá o rapper Jay-Z e o grupo
latino Maná. O Line Up se completa
ainda com um dia onde Lenny Kravitz e
Shakira desfilarão seus sucessos e um
outro que fecha festival com os velhos
conhecidos do festival Guns N´Roses
precedidos do rock pesado do System
of a Dawn.
Este foi um evento que marcou muito
2011, para todos. Tanto no Brasil,
quanto em outros países. Vamos
aguardar a próxima edição.
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