


RELEASE 
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O cantor e compositor John Blanc, natural da cidade de Blumenau-SC, atua no cenário 
musical há aproximadamente 12 anos e está envolvido com a arte desde seus 15 anos 

de idade. Como um bom amante da arte, ele já transitou por várias vertentes como dança, 
passarela, atuação, bandas de variados estilos musicais e apresentou também um programa 
televisivo de entretenimento e variedades.

Seu amor pela arte, especialmente pela música, transborda seu coração, como é possível ver 
no single lançado no ano de 2016, intitulado “Minha Princesa”. O clipe da canção abordou 
como tema a Síndrome de Down, contando a história de um pai que perde a esposa no 
parto e que cria sozinho a fi lha com Síndrome de Down. Vários momentos emocionantes 
constituem o clipe e ao fi nal um lindo depoimento de pessoas com a Síndrome toca o coração 
dos espectadores.

Com esse trabalho ele alcançou marcas importantes em visualizações no YouTube
(134 mil Views) e também em visualizações nas redes sociais. Diversas instituições ligadas 
a esta causa ao redor do mundo compartilharam o vídeo clipe em suas redes sociais, como 
na Colômbia, Argentina, Chile, Equador, Nova York, Barcelona, Madrid, México, etc. Além das 
redes sociais o lançamento da música foi divulgado em diversos meios de comunicação como 
G1 Santa Catarina, NSCTV (afi liada da Rede Globo), Ric Record estadual (afi liada a Record), TV 
Galega, dentre outras. 

A causa é tão nobre para o cantor que ele transformou esse amor em um livro. O livro também 
é intitulado “Minha Princesa” e contém muita informação sobre a síndrome e também lindas 
histórias reais ligadas ao tema.
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No dia 07 de agosto de 2019, o cantor lançou o vídeo clipe do seu novo single, mais dançante 
do que o anterior.
Com a vertente musical voltada para o Pop/Reggaeton, esta canção traz muita energia 
positiva e alegria.

A canção intitulada de “Baila Comigo”, tem uma levada sensual e caliente, típica do estilo 
musical e conta com a participação do cantor e YouTuber Tiago Cadore, que faz um rap super 
alto astral. Além da participação de Cadore (canal Galo Frito), ainda participam as modelos 
Nara Alves e Naiara Alves. 

O vídeoclipe foi gravado na cidade de Indaial/SC, no Baron Gastro Bar, um pub com 
lindos ambientes para ser o cenário perfeito. Muita dança, muita beleza e a presença dos 
mariachis trouxeram ainda mais alegria ao vídeo clipe. O mesmo contou ainda com uma 
ação desenvolvida para que diversas pessoas pudessem participar do clipe através de vídeos 
enviados via whatsapp. Houve uma seleção dos materiais recebidos para inserção no clipe. 
O intuíto da ação foi mostrar as pessoas em seu cotidiano ouvindo e curtindo a música das 
maneiras mais variadas e naturais, mostrando que a música é leve e que alegra a todas as 
pessoas indiferentemente da idade, estilo, classe social ou etnia.

O vídeo clipe da Música Baila Comigo, ganhou destaque após ser transmitido nacionalmente 
na programação de canais especializados em música como Programa TVZ Experimente, do 
canal MULTISHOW e também no Programa SETLIST do canal BIS. John também participou 
de entrevistas em programas locais de afiliadas da Rede Globo e da Rede Record, matérias 
em jornais impressos, blogs dos principais influencers, portais de notícia e rádios.
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Suas músicas estão disponíveis também em todas as plataformas digitais como Deezer, 
Spotify, Tidal, Apple Music, Google Play, Amazon, YouTube Music, dentre outras.

Com este novo trabalho o cantor iniciará uma nova etapa em sua carreira artística. 

No dia 29 de maio de 2020, foi lançada, em Medellin, na Colômbia, a canção “Qué 
Casuallidad”, na qual o cantor faz uma participação especial com a dupla de reggatoneros 
Yandar & Yostin, artistas da GM Records,  dando início assim ao seu trabalho internacional.

No mês de novembro/2020 John Blanc viajará para Medellin/Colômbia, onde gravará três 
faixas inéditas , sendo uma delas com uma importante participação especiale e também um 
novo vídeo clipe. Além disso, novas faixas também estão sendo produzidas no Brasil.

No primeiro semestre de 2021, será gravado um vídeo clipe em Miami na Flórida (EUA).

Mais Informações: www.johnblanc.com.br

Instagram: @johnblancoficial
Facebook: @johnblancoficial
YouTube: www.youtube.com/johnblanc
Twitter: @johnblanc_
Fone/Whats: |47| 99647-3566
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A vida é feita de momentos que nos fazem abrir o coração, mergulhar dentro de si 
e enxergar o mundo com outros olhos. Perceber como todos nós somos iguais e ao 

mesmo tempo tão diferentes. Diferentes em características físicas, pensamentos, 
ações e objetivos e tão iguais em sentimentos e reações. E não importa em que 

momento da vida passamos por esta transformação, pois o que importa mesmo é 
que alguma coisa mudou em nosso coração e será para sempre.

Respeite!
John Blanc
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