OneRepublic chega ao Brasil pela primeira vez
para apresentação em São Paulo
Uma das novas sensações do pop internacional, a aguardada banda
norte-americana faz show em 20 de setembro, no Espaço das Américas.

Considerado um dos principais fenômenos do pop internacional surgidos neste século, a banda
norte-americana OneRepublic já tem data para se apresentar em São Paulo: em mais uma
realização da Move Concerts, eles fazem show único no Espaço das Américas, no dia 20 de
setembro.
O show pertence ao projeto Samsung Galaxy S6 Live Music Rocks, apresentado por Samsung
Galaxy S6 e patrocinado por Sky e Budweiser.
Ingressos para o show de São Paulo já estão disponíveis na Livepass. Confira mais informações
em “Serviço”. A banda também se apresenta no Rock In Rio 2015.
Integrante da nova geração musical que faz da Internet a sua principal plataforma de
lançamentos, oOneRepublic fez enorme sucesso no My Space, o que atraiu a atenção das
gravadoras e os levou a assinar seu primeiro contrato. Em nove anos, desde o lançamento de
seu álbum de estreia (2006), a banda emplacou vários sucessos, mas dois deles se destacam e
fazem parte da relação das músicas mais tocadas em todo o mundo na última década:
“Apologize” e “Counting Stars”.
Ídolos da geração teen, a banda se transformou em uma recordista na inclusão de suas
canções em filmes e seriados de TV, fazendo parte, nos últimos anos, da trilha sonora de
alguns dos maiores sucessos da televisão mundial. Em 2008, foram premiados com o Teen
Choice Music Awards e com o MTV Europe Music Awards. De lá para cá, receberam dezenas
de indicações a diversos prêmios, como o Grammy, o People´s Choice Awards, o Billboard
Music Awards e o American Music Awards, entre vários outros.

A Banda
O OneRepublic é uma banda de pop rock, surgida em Colorado Springs, nos Estados Unidos.
Formada em 2002 por Ryan Tedder e Zach Filkins, alcançou grande sucesso no MySpace,
tornando-se uma das mais importantes da história do site. O grupo assinou com a Mosley
Music Group, em 2006, e lançou seu álbum de estreia, Dreaming Out Loud, em novembro de
2007, que estreou na 14ª posição na Billboard 200.
O OneRepublic fez história nas rádios quando, com seu primeiro single, "Apologize", recebeu a
maior quantidade de airplay ( número de execuções) da história nos Estados Unidos, tocando
10.331 vezes em uma semana. A versão remix, assinada por Timbaland, foi um grande sucesso

internacional, chegando ao primeiro lugar das paradas em 16 países e totalizando mais de 10
milhões de downloads digitais (o maior número de downloads digitais para qualquer música
até a data), e ganhando uma indicação ao Grammy. Ela permaneceu no Top 5 da Billboard Hot
100 por dez semanas consecutivas e foi nº 1 nas paradas europeias por 15 semanas seguidas.
A banda também alcançou sucesso internacional com seu segundosingle, "Stop and Stare",
que vendeu mais de 2 milhões de downloads digitais nos Estados Unidos.
Em 2008, o OneRepublic entrou em turnê com o Maroon 5 e Brandi Carlile. Em 21 de maio de
2008, a banda apareceu nas finais do American Idol realizando um dueto de "Apologize" com o
finalista David Archuleta. Em agosto de 2008, eles se apresentaram com "Apologize" e "Stop
and Stare", na MTV Asia Awards 2008, em Genting Highlands, Malásia, onde ganharam o
prêmio de melhor "Hook Up" com “Apologize”, batendo Beyoncé, Shakira e Rihanna. Um dos
maiores hits da primeira década no novo século, a canção “Apologize” entrou na trilha sonora
de diversos seriados como “Cold Case”, “Ghost Whisperer”, “Smallville”, “Gossip Girl” e “The
Hills”.
A banda, aliás, virou uma das recordistas em músicas usadas em trilhas sonoras: “Secrets" foi
usado em uma promo para a sexta e última temporada de “Lost”. Também foi usado no filme
“O Aprendiz de Feiticeiro” como trilha sonora principal e no material promocional para as
séries de TV “Pretty Little Liars”, “Nikita”, “90210”, “3rd Rock” e “CSI Miami”, e nos anúncios
publicitários da The Big Pony Collections, do estilista Ralph Lauren.
Quatro músicas foram apresentadas em The Vampire Diaries: "Say (All I Need)" e "Marchin
On", na 1ª temporada, "All This Time" e "Come Home", na 2ª temporada. Outras canções
também foram destaque nas séries de TV “One Tree Hill”, “Gossip Girl” e “Castle”. A canção
"Good Life" é apresentada nos trailers dos filmes “One Day” e “Comer Rezar Amar”, assim
como no filme “Easy A” e nos anúncios da Disney Resort. A banda fez ainda uma participação
no segundo álbum de Leona Lewis, na canção "Lost Then Found", e no CD de Timbaland, com a
versão remix de “Marchin On”.
O segundo álbum, Waking Up, foi lançado em novembro de 2009 e estreou na 21ª posição da
Billboard 200. O primeiro single do álbum, "All the Right Moves", atingiu o Top 10 de países
como Irlanda, Nova Zelândia, Suíça e Eslováquia e, nos Estados Unidos, ganhou um disco duplo
de platina. O segundo single, “Secrets” também estourou em vários países do mundo e vendeu
mais de dois milhôes de cópias digitais nos Estados Unidos. Depois lançaram "Marchin On" que
foi selecionada pela FIFA pra ser tema da Alemanha na Copa do Mundo de Futebol de 2010.
"Good Life", lançado no final de 2010, alcançou o Top 10 da Billboard Hot 100.
Terceiro single do álbum Native, terceiro da banda, a canção “Counting Stars” atingiu a 2ª
posição na Billboard Hot 100, sendo a melhor posição desde “Apologize”. A música alcançou o
Top 10 de mais de 40 países, incluindo um inédito primeiro lugar nas paradas do Reino Unido,
e vendeu mais de cinco milhões de cópias apenas nos Estados Unidos.
O OneRepublic vem variando seu estilo de música desde o começo. Segundo Ryan Tedder,
“não estamos fazendo acepção de gênero. Se uma música é boa ou alguém é um bom artista
de rock, indie, pop ou hip hop, provavelmente nos influenciou em algum nível. Nada de novo

sob o sol, somos uma soma de um monte de peças". Ele cita os Beatles e o U2 como
influências mais pesadas em suas músicas.

Membros
Ryan Tedder - Vocal, Guitarra, Piano, Tambor africano, Pandeiro, Violoncelo
Zach Filkins - Guitarra elétrica, Vocal, Viola
Eddie Fisher - Bateria, Percussão
Brent Kutzle - Baixo elétrico, Cello, Vocal
Drew Brown - Guitarra, Guitarra clássica, Baixo, Piano, Glockenspiel, Tamborim

Serviço
Data: 20 de setembro, domingo
Local: Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo/SP)
Ingressos: Livepass


Pista Premium / Bud Zone (interia / Lote 1) – R$ 340,00



Pista Premium / Bud Zone (meia-entrada / Lote 1) – R$ 170,00



Pista (inteira / Lote 1) – R$ 180,00



Pista (meia-entrada / Lote 1) – R$ 90,00



Mezanino (inteira / Lote 1) – R$ 340,00



Mezanino (meia-entrada / Lote 1) – R$ 170,00

Este evento é realizado pela empresa MOVE CONCERTS, que responde pela promoção,
produção e organização do evento em geral. Qualquer assunto relacionado à venda de
ingressos deve ser tratado diretamente com a empresa responsável por sua comercialização,
LIVEPASS.
A MIDIORAMA é responsável somente pela ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO deste evento,
não tendo qualquer envolvimento ou responsabilidade sobre a produção, organização, venda
de ingressos, agenda ou programação.

