
System of a Down: ingressos para o show em 

São Paulo já estão à venda 

Um dos maiores expoentes do hard rock mundial, banda norte-

americana se apresenta na Arena Anhembi, no dia 25 de setembro. 

Deftones será convidado especial da banda. 

Os ingressos já estão disponíveis pela Livepass. 

 

Considerada uma das principais bandas da cena rock dos últimos 10 anos, a banda System of a 

Down já tem passagem confirmada por São Paulo, em uma apresentação única na Arena 

Anhembi, dentro da plataforma Samsung Galaxy S6 Live Music Rocks, no dia 25 de setembro, 

em mais uma realização da Move Concerts, com patrocínio da Sky e Budweiser. A 

apresentação paulista faz parte da nova turnê latino americana da banda, que prevê ainda 

passagens por países como o México e a Colômbia, além do festival Rock in Rio. 

O SOAD ou System, como também é conhecido por seus fãs, tornou-se famoso pelo uso 

inusitado dos mais variados instrumentos em suas gravações e shows, como por exemplo 

guitarra barítona, bandolins elétricos, cítaras, violões de doze cordas, entre outros 

instrumentos orientais. A banda também é reconhecida pelas letras de suas canções, que 

misturam temas sociais e visões políticas dos quatro integrantes da banda: Serj 

Tankian (vocais, teclados), Daron Malakian (guitarra, vocais), Shavo Odadjian (baixo) e John 

Dolmayan (bateria). 

Com mais de 33 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo, quatro indicações ao Grammy, 

prêmio que ganharam em 2006 por “Melhor Performance de Hard Rock” pela canção "B.Y.O.B, 

o System of a Downpromete um show inesquecível com um grande set list, que reúne hits de 

toda a sua carreira. 

Para a abertura do show do SOAD em São Paulo foi convidada a banda Deftones, que vem se 

destacando no cenário internacional por sua singularidade, criatividade e experimentalismo, 

características que a distanciam do rótulo de nu metal, como a banda ficou conhecida 

inicialmente. Seu som é geralmente definido, inclusive por muitos fãs em todo o mundo, como 

metal e rock experimental. 

Ingressos para o show de São Paulo estarão disponíveis no site da Livepass, com pré-venda 

exclusiva para clientes Samsung. Mais informaçõs, abaixo, em "Serviço". 

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=CSvFpBOe8eY[/youtube] 

 

System of a Down 

http://www.livepass.com.br/


A banda System of a Down (SOAD ou System) foi formada em Glendale, Califórnia, em 1992. 

Suas principais influências são as bandas mais antigas do rock alternativo, além de também 

sofrerem influências do heavy metal,punk rock, jazz, fusion, música folk da Armênia, rock, 

rockclássico, bluese industrial. Além dos prêmios Grammy, a banda também foi indicada para 

vários prêmios Kerrang!e MTV. 

A história do SOAD começou quando Serj Tankian conheceu Daron Malakian, em meados de 

1992, e formaram uma banda de garagem chamada Soil, cuja formação inicial se desfez em 

1994, quando mudaram o nome para System of a Down. Nos três anos seguintes, até 1997, 

eles lançaram três fitas demo com a intenção de promover a banda e na esperança de que 

alguém gostasse de suas músicas e os contratassem. Ainda em 1997, os concertos 

da SOAD foram batizados com o nome The Dark Red Experience. Em 1998, gravaram mais 

uma demo para ser enviada às gravadoras. De todas as gravadoras que receberam o material, 

foi a American Recordings, de Rick Rubin, que acabou se mostrando interessada, assinando 

um contrato com o grupo, que entrou em estúdio para gravar seu primeiro álbum. 

Em junho de 1998, lançaram seu primeiro disco homônimo. “Sugar” e “Spiders” foram os 

primeiros singlesa ganhar destaque nas rádios. Após o lançamento do álbum, a banda entrou 

em turnê, abrindo shows para as bandas Slayer e Sepultura, e chegando até a se apresentar no 

palco secundário do Ozzfest, em 1998. No ano seguinte, o System lançou uma edição especial 

do seu primeiro álbum, com disco duplo, e quatro canções ao vivo. 

A fase dourada da banda surgiu após o lançamento do álbum Toxicity, em 2001, que estreou 

em primeiro lugar nas paradas Billboard e atingiu o topo das paradas do Canadá, inclusive na 

semana dos ataques de 11 de setembro de 2001, em Nova York. Desse disco fazia parte o 

controverso single “ChopSuey!”, que foi banido das rádios americanas por causa de sua letra. 

Apesar disso, o videoclipe continuou a ser exibido na MTV e, posteriormente, foi indicado 

ao Grammy. O álbum vendeu aproximadamente sete milhões de cópias em todo o mundo. 

Em 2002, lançaram o CD Steal This Album!. Em 2003, a banda entrou em férias, fazendo 

apenas três shows, no Reading Festival, no Leeds Festival e o último num concerto 

beneficente, feito em parceria com a banda Red Hot Chili Peppers, em Los Angeles. Em 2004, a 

banda anunciou o lançamento de um novo disco – Mezmerize, que chegou às lojas somente 

em 2005. É deste álbum a música “B.Y.O.B.”, hit que daria um Grammy à banda no ano 

seguinte. O álbum tem uma ligação com o disco Hypnotize, que foi lançado no mesmo ano: os 

encartes dos dois são um desenho que se completa, e a canção de abertura de um é a primeira 

parte da canção de encerramento do outro. 

Em 2006, o System anunciou que sua participação no Ozzfest seria a última turnê e que a 

banda entraria em uma pausa por tempo indeterminado, mas que isso não significava o fim da 

banda. Durante este período, SerjTankian, DaronMalakian, ShavoOdadjian e John Dolmayan se 

dedicaram a trabalhos solo.  Em novembro de 2010, após várias semanas de rumores na 

internet, o SOAD anunciou oficialmente que estavam voltando, com uma grande agenda de 

shows em vários festivais. 

Site oficial: http://www.systemofadown.com/ 

http://www.systemofadown.com/


Fã Clube Oficial no Brasil: http://www.siteofadown.com/ 

 

Deftones 

Deftones é uma banda de metal alternativo norte-americana, formada em Sacramento, na 

Califórnia, em 1988. Composta por Chino Moreno (vocais e guitarra), Stephen Carpenter 

(guitarra), Sergi Veja (baixo), Frank Delgado (DJ e sintetizador) e Abe Cunningham (bateria e 

percussão), a banda já vendeu cerca de 7 milhões de álbuns em todo o mundo, tendo 3 

certificações de platina na RIAA, dos EUA e uma certificação de ouro. 

Com sete álbuns no currículo, Adrenaline, Around the Fur, White Pony, Deftones, Saturday 

Night Wrist,Diamond Eyes e Koi No Yokan, o Deftones tem sido exaltado por críticos como uma 

banda de estilo próprio no cenário do rock atual e com uma música de som bastante inovador 

e "viajante". 

Em 2001, a banda reafirmou seu sucesso e qualidade ao ganhar um prêmio Grammy por 

“Melhor Performance de Metal”. Atualmente, segue em turnê, além de estar trabalhando em 

seu oitavo álbum de estúdio. 

Site oficial: http://www.deftones.com/ 

 

Serviço 

Data: 25 de setembro, sexta-feira 

Local: Anhembi (Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo - SP) 

Abertura dos portões: 18h00 

Deftones (special guest): 22h00 

Horário do Show: 23h30 

Classificação: 14 anos desacompanhado. Menores de idade de 12 e 13 anos: permitida a 

entrada acompanhados dos pais ou responsável legal 

Ingressos: Livepass 

 Pista Premium Bud Zone (inteira) - R$ 520,00 

 Pista Premium Bud Zone (meia-entrada) - R$ 260,00 

 Pista (inteira) - R$ 260,00 

 Pista (meia-entrada) - R$ 130,00 

 Combo Premium (inteira) - R$ 400,00 

 Combo Premium (meia-entrada) R$ 200,00 

 Combo pista (inteira) - R$ 200,00 

http://www.siteofadown.com/
http://www.deftones.com/
http://www.livepass.com.br/


 Combo Pista (meia-entrada) - R$ 100,00 

 

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. 


