
Show do Balacobaco

O Show

O novo show de Léo Pinheiro, Show do Balacobaco, traz duas horas de muito ritmo, 
entre músicas autorais e músicas brasileiras e do universo da música Latina-americana. 
Trazendo a vertente do seu trabalho que foi apresentado no programa The Voice Brasil 
da Rede Globo, com músicas com muito ritmo e swing.

Léo Pinheiro 

Nascido em Mara Rosa, interior de Goiás, se mudou para Tocantins ainda pequeno, 
onde iniciou sua carreira aos 10 anos, tendo seu primeiro CD profissional, produzido 
por Moacyr Franco. Mais tarde, no Rio de Janeiro, foi selecionado para a Cia Mulungo 
de musicais, dirigida por Oswaldo Montenegro. Como ator e músico participou do filme 
Léo e Bia, da peça  Filhos do Brasil, DVD Na trilha de Macunaíma, solo de comédia 
musical "Claudinei Soares na comédia das Maravilhas". Em São Paulo produziu o CD 
“Léo Pinheiro canta Arnaud Rodrigues", em homenagem ao seu mestre e parceiro. 
Realizou em parceria com o Canal Brasil, o projeto DVD/CD Léo Pinheiro ao vivo em 
casa com direção de Paulo Henrique Fontinelli e arranjos de Sérgio Chiavazzoli. Como 
ator, participou também da série "Insônia" no Canal Brasil, produzida pela B2 filmes e 
dirigida por Darcy Burger & Hudson Vianna. Em seguida produziu  o EP "Desliga o 
telefone e vem falar comigo". Viajou com o show "Baile do Léo", onde fez uma 
verdadeira mistura de ritmos em três horas de show dançante. Em março de 2019, 
lançou o seu novo álbum de inéditas. "Jeca tatu tocando blues". Como resultado desse 
trabalho que foi lançado no MIS em São Paulo, se apresentou em algumas cidades do 
Brasil e do exterior. Fez três shows na Argentina, Buenos Aires e Mendoza. Participou 
de Festivais internacionais como “Sancocho Fest” em Tuluá na Colômbia. 
Já em 2021, Léo Pinheiro foi um dos selecionados para participar do Reality Show The 
Voice Brasil, da Rede Globo. Após passar pelas primeiras fases, ele continua ainda 
com a sua participação no programa.
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