Young the Giant anuncia show no Brasil em Maio

A cultuada banda californiana traz sua "Master Mirror World Tour"
para apresentação exclusiva em São Paulo
Uma das mais celebradas bandas de pop/indie rock da atualidade, a Young the Giant conquistou a
crítica e o público de todo o mundo com um som multicultural, influenciado pela ascendência dos
membros do grupo, oriundos de famílias indiana, britânica, persa, franco-canadense e italiana.
Elogiada pelo público onde se apresenta pelo mundo afora e contando com fãs ardorosos como
Morrisey, ex -The Smiths, a banda norte-americana é quase uma unanimidade com seu rock livre,
bastante pop, o tipo de música que faz todo mundo querer dançar e cantar junto.
Sua nova turnê, “Master Mirror World Tour”, chega a São Paulo para apresentação única na Audio, no
dia 23 de maio, em mais uma realização da Move Concerts e patrocinado pela ItaipavaGo Draft e TNT
Energy Drink. Ingressos estarão disponíveis a partir de 5 de março em livepass.com.br. Confira mais
informações em SERVIÇO abaixo.

A variedade de bandas e produtores com as quais o grupo trabalha dá também a dimensão não só
doecletismo de seu som, mas da amplitude de seu público. É difícil não gostar de músicas cativantes
como "Apartment","Anagram","Cough Syrup", "Heat of the Summer"e "Superposition";ou da energia
de "It’s About Time", "My Body Crystallized", "Amerika" e "Mirror Master" entre muitas outras.
Com quatro álbuns lançados, parte do sucesso da banda vem do carisma do vocalista Sameer Gadhia,
que sabe conduzir como ninguém um show múltiplo e com muitos picos de energia. Os outros quatro
músicos cumprem seus papeis com a mesma qualidade, fazendo com que cada uma de suas belas
composições ganhe o tratamento que merece no palco ou fora dele.
Surgida em 2004, o Young The Giant é formada por Sameer Gadhia (vocal e percussão auxiliar), Jacob
Tilley (guitarra), Eric Cannata (guitarras), Payam Doostzadeh (baixo), e François Comtois (bateria).

Young The Giant
Inicialmente com o nome The Jakes, um acrônimo dos membros Jacob Tilley, Addam Farmer, Kevin
Massoudi, Ehson Hashemian e Sameer Gadhia, a banda nasceu em Irvine, California.Depois de algumas
mudanças na formação pessoal, o grupo de estudantes gravou um EP, “Shake My Hand”, com o
produtor Ian Kirkpatrick, e decidiram se dedicar exclusivamente à música. Burger deixou a banda para
estudar na Manhattan School of Music, em Nova York, e Comtois assumiu como o baterista.
Pouco tempo depoisum amigo de longa data e colaborador, Payam Doostzadeh, entrou como baixista.
Em 2009, a banda tocou em quatro shows no South by Southwest Festival de música em Austin,
Texas.Pouco antes de assinar com a Roadrunner Records, em agosto, o tecladista Ehson Hashemian saiu
da formação e, em dezembro de 2009, a banda anunciou que tinha mudado seu nome para Young the
Giant.
O primeiro álbum da banda foi lançado em 2010,Young the Giant, com hits como "My Body", que ficou
entre as primeiras posições da Billboard Chart de Músicas Alternativas e "Cough Syrup", que ganhou um
video em junho e elogio da MTV americana, colocando o grupo como o mais importante lançamento da
semana.
Em 2014, lançaram Mind over Matter, que mereceu crítica elogiosa do New York Times, e que emplacou
vários sucessos, entre eles, "It's About Time" e "Crystallized".Home of the Strange foi o terceiro álbum
do grupo, lançado em 2016, tendo singlescomo "Amerika" e "Something to Believe In" e levou a banda a
uma extensa turnê, iniciada pela costa oeste dos Estados Unidos.
Em 2018, a banda lançou quatro singles de seu novo álbum, "Simplify", "Superposition", que
permaneceu várias semanas no topo da Billboard Chart de músicas alternativas, "Heat of the Summer",
que se tornou um dos maiores sucessos da banda, e "Call Me Back", a quarta música e o último
lançamento antes dachegada do álbum, Mirror Master, em outubro de 2018 pela Elektra Records.
Nascido em Irvine, Califórnia, e formado em Biologia Humana pela Universidade de Stanford, o vocalista
Sameer Gadhia vem de uma família de músicos, especialmente da música clássica Indiana. Sua irmã,
mãe e avó são cantoras. Ele começou a explorar uma variedade de estilos americanos de música desde
cedo. Os colegas de banda estão juntos desde o tempo que estudavam na Irvine High School. A banda

passa a maior parte de seu tempo juntos, o que só os torna mais fortes como quinteto, e
constantemente estão na estrada.
SERVIÇO
SÃO PAULO | 23 de maio de 2020 | Audio
Classificação etária: 16 anos.Menores de 16 anos entram somente acompanhados dos pais ou
responsáveis legais.
Venda para o público geral: a partir de quinta-feira, 05 de março, ao meio-dia (12h).
Canal de vendas oficial:www.livepass.com.br
Setores e preços:
Pista (lote 1): R$ 180,00 (inteira) | R$ 90,00 (meia-entrada)
Camarote: R$ 220,00 (inteira) | R$ 110,00 (meia-entrada)

