“WHAT DOES THIS BUTTON DO? UMA NOITE COM
BRUCE DICKINSON” ganha novas datas no Brasil

Adiado devido à pandemia, evento em São Paulo irá acontecer
em dezembro de 2021. Além da apresentação paulista, passagem
pelo Brasil ganhou uma nova data em Curitiba.
O aguardado evento especial “WHAT DOES THIS BUTTON DO? UMA NOITE COM BRUCE
DICKINSON” - programado para acontecer no mês de agosto desta ano em São Paulo, e adiado
devido à pandemia da COVID-19 - está confirmado para o 11 de dezembro de 2021, no Tom Brasil,
em São Paulo. Os ingressos já adquiridos serão válidos para a nova data e novos ingressos estão à
venda pela Livepass.com.br.

Além da apresentação paulista, Curitiba também receberá Bruce Dickinson no dia 12 de
dezembro de 2021, na Ópera de Arame. A data de abertura da venda de ingressos e preços serão
anunciados em breve.
Além de ser um dos artistas mais famosos e aclamados da atualidade, por conta de sua carreira
como vocalista do Iron Maiden, Bruce Dickinson também tem uma vida singular fora dos palcos,
sendo piloto e capitão de uma companhia aérea, empresário da aviação, cervejeiro, roteirista de
cinema, romancista e autor de best-sellers, apresentador de rádio, ator de televisão, esgrimista
internacional, comentador de esportes e palestrante motivacional
A publicação em 2017 de sua autobiografia best-seller do New York Times e UK Times, “WHAT
DOES THIS BUTTON DO?” fez com que Bruce fosse convidado para uma série de leituras pelos
cinemas do Reino Unido, surgindo daí a palestra "WHAT DOES THIS BUTTON DO? UMA NOITE
COM BRUCE DICKINSON", que acabou por se tornar um verdadeiro “one-man” show, onde o
artista entretém por mais de duas horas o público que vem lotando teatros mundo afora,
incluindo uma apresentação esgotada no Edinburgh Festival Fringe, considerado um dos maiores
festivais de artes do mundo.
Dividida em duas partes, sendo a primeira metade uma visão com muito humor da verdadeira
montanha russa que é sua vida, onde Bruce conta suas incríveis histórias, algumas inclusive que
foram cortadas da edição final do livro, vividamente ilustradas com fotografias exclusivas.
Já a segunda metade da noite é dedicada a uma sessão de perguntas e respostas, onde perguntas
extravagantes, francas e muitas vezes totalmente loucas são muito bem recebidas e respondidas
invariavelmente por Bruce, o que torna o evento sempre muito aplaudido e extremamente
divertido, tornando-se uma oportunidade imperdível para testemunhar um dos maiores ícones da
história da música mundial em um ambiente totalmente íntimo.
Comentários sobre a Palestra:
“Houve momentos de riso, momentos de aplausos escandalosos e momentos em que você podia
ouvir um alfinete cair, enquanto saboreávamos cada uma de suas palavras... um professor de
histórias. Altamente articulado, animado, espirituoso e, às vezes, totalmente hilário "- Heavymag,
Sydney, Austrália
"O que mais chamou minha atenção na palestra foi a enorme capacidade de improvisar e interagir
com o público ... realmente uma noite muito interessante ... imperdível" - Wall Of Sound, Sydney,
Austrália
“Wow Bruce, apenas wow !! Um contador de histórias fantástico... um privilégio ouvir suas
próprias histórias contadas em primeira mão pelo próprio ”- Silver Tiger Media, Melbourne,
Austrália
"Um verdadeiro show de Dickinson que fluiu lindamente... um excelente contador de histórias...
um showman talentoso... Para os fãs de Iron Maiden, rock e metal, aviação ou simplesmente
interessandos em vida em geral, o show de Dickinson é imperdível "- Overdrive, Melbourne,
Austrália

“Armado apenas com seu humor, charme e uma apresentação de slides, Bruce Dickinson oferece
uma idéia íntima de sua vida deslumbrante "- Aftonbladet, Suécia
"Bruce Dickinson é uma superestrela ... Quando você se aprofunda, descobre que seu tremendo
senso de humor facilita a narração de uma história épica. Esse homem tem um coração enorme e
um espírito de luta sem igual". - Copenhagen Post, Dinamarca
"Bruce Dickinson é um homem ansioso, dedicado a explorar e aprender coisas novas... um
contador de histórias fantástico" - Radio Rock, Bauer Media, Noruega.
"Dickinson é uma força da natureza no palco ..." - Turun Sanomat, Finlândia
"Dickinson estava pegando fogo, passeando pelo palco, zombando implacavelmente de si mesmo.
E dos outros. Extremamente espirituoso como o esperado" - Morgunbladid, Islândia
"O talentoso Sr. Dickinson... é um comediante perfeito... como se não tivesse feito mais nada em
sua vida" - Tages-Anzeiger, Suíça.
"Bruce fascina por 2 horas e 45 minutos com histórias divertidas." - Lords of Metal, Holanda
"Um líder incrível em todos os aspectos, um excelente artista e intérprete, mas o que não
sabíamos é que ele também é um orador excepcional, cheio de engenhosidade". - Red
HardnHeavy, Espanha

SERVIÇO
11 de dezembro de 2021
SÂO PAULO: TOM BRASIL
R. Bragança Paulista, 1281 - Várzea de Baixo, São Paulo - SP, 04727-002
VENDAS: LIVEPASS.COM.BR
SETORES E PREÇOS
Camarote – R$300,00
Auditório Vip – R$300,00
Auditório 1 – R$240,00
Frisas – R$280,00
Platéia Superior- R$200,00

12 de dezembro de 2021

CURITIBA: ÓPERA DE ARAME
R. João Gava, 970 - Abranches, Curitiba - PR, 82130-010
Em breve informações sobre vendas em Curitiba

