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erik vilar vasconcelos

dj / producer

23 anos | são paulo - sp



Natural de Campina Grande (PB), atualmente residindo 
em São Paulo, Erik é querido por seus fãs desde 2010, 

quando ainda era colírio da  Revista Capricho. 

Apaixonado pela música eletrônica, iniciou sua carreira
de DJ em 2016, com especial interesse em algumas

 vertentes do universo eletrônico: 

House, Tribal (Progressive), Deep e Tech-House.

ERIK VILAR



Residente de um dos maiores festivais de música eletrônica
do Brasil, Hell and Heaven, e um dos melhores 

clubes da Costa Rica, C3 Lab. 

Um dos DJs brasileiros com maior alcance de público 
em todas as redes sociais. 

Seu talento, profissionalismo e carisma
 fizeram com que conquistasse, em apenas 3 anos de carreira, 

um currículo respeitado de festas ao redor do globo.

 Dono de um feeling único, é capaz de tocar em diferentes
 tipos de ambientes, contagiando o público

com sua música e energia. 

Em 2018, iniciou sua carreira como produtor musical.

carreira



Com uma carreira nacional e internacional bem consolidada, 
o DJ Erik Vilar coleciona apresentações em diversos países. 

Tocando para importantes selos da cena eletrônica: 
Black & Blue Festival (Montreal, Canadá), 

I:M Seoul (Seoul, Coreia do Sul), 
Winter Party Festival (Miami, USA), 

Memorial Day Weekend (USA). 

Muito querido no meio LGBT, Erik Vilar se apresenta em 
diversas Prides no mundo inteiro, entre elas, 

A Parada LGBT de São Paulo e Recife, no Brasil. 

Além de outras cidades como 
Nova York, Seattle, Philadelphia, San Francisco e Calgary.

carreira



GIGS
AROUND THE WORLD

brasil

argentina

chile

bolívia

colombia
costa rica

méxico

eua

frança

coréia do sul

canadá



brasil
- hell & heaven festival ba, pe, ce
- THE ORIGINAL BRAZILIAN POOL PARTY rj
- SAVAGE FESTIVAL Rj
- MILKSHAKE FESTIVAL sp
- PARADA LGBT REC e Sp

eua
- the ritz  new york
- masterbeat pride 2019  new york
- roscoe’s chicago
- phoenix san fransisco
- hot tea pride 2019 san fransisco
- icon party san fransisco
- oilcan harry’s austin
- memorial day festival pensacola beach
- festival winter party miami
- miami beach pride 2019 miami
- oasis t-dance pride 2018 seattle
- icandy philadelphia
- the manor fort laudardale
- memorial day wknd pride 2018 denver

argentina
- glam disco buenos aires

bolívia
- summer festival 
SANTA CRUZ DE LA SIERRA

colômbia
- rumoUrs BARRANQUILLA
- EL MOZO BOGOTá

chile
- taurus SANTIAGO
- DAMAGE PARTY SANTIAGO

costa rica
- C3 LAB SAN JOSE
- CLUB EL TEATRO SAN JOSe

méxico
- babel CLUB GUADALAJARA

canadá
- black and blue festival montreal

coreia do sul
- i:m seoul festival SEOUL

FRANÇA
- PRESIDENT PARTY PARIS
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MEDIA facebook | erikvilar
No Facebook, Erik conta com

15.5k de followers em seu perfil pessoal e

2.3k de followers em sua página profissional.



MEDIA INSTAGRAM | @erikvilar
O Instagram de Erik é sua plataforma 
digital de maior engajamento, 
que hoje conta com 

310k de seguidores.

2.5M de likes em 2018

15K likes por foto no Instagram

50K impressões nas fotos



MEDIA soundcloud.com/erik-vilar
Em sua página no Soundcloud, Erik posta seus 
remixes e sets tocados em grandes festas.

700k de plays

7k de seguidores

4k de downloads nas faixas

Ouvido em mais de 50 países



diferenciais & atributos

FEELING ENERGIA POPULARIDADE

RELACIONAMENTO IMAGEM

FLEXIBILIDADE SONORA



contato

dj erik vilar
djerikvilar@groupe360.com.br
Mark@thebenedettigroup.com

instagram
@erikvilar

soundcloud
soundcloud.com/erik-vilar

facebook
erik vilar

youtube
erik vilar



obrigado

B
the BENEDETTI GROUP


