A-HA: Turnê Mundial “Hunting High And Low”
chega ao Brasil em março de 2022!

Shows da turnê em comemoração aos 35 anos do
lançamento de um dos mais influentes álbuns da história da
música pop acontecerão em Recife, Salvador, Belo
Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba

Banda toca a íntegra do álbum ao vivo. Ingressos poderão ser
adquiridos em livepass.com.br a partir de 25 de novembro
A turnê mundial para celebrar o aniversário de 35 anos do álbum de estreia do A-Ha, “Hunting
High And Low”, lançado em 1985, chega finalmente ao Brasil em março de 2022. Considerado um
dos mais importantes discos da história da música pop, o álbum, que é tocado integralmente nos
shows da turnê, apresentou ao mundo hits atemporais como “Take On Me”, “The Sun Always
Shines On TV”, “Train Of Thought” e, claro, “Hunting High And Low”. Adiada por causa da
pandemia, a turnê recebeu críticas entusiasmadas da imprensa e aclamação do público.
Em mais uma realização da Move Concerts e com patrocínio da Black Princess e TNT Energy
Drink em Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, essas são as novas datas da turnê do A-HA
no Brasil: dia 10 de março em Recife, no Classic Hall; dia 12 de março em Salvador, na
Arena Fonte Nova; dia 16 de março em Belo Horizonte, no Expominas; dia 17 de março

no Rio de Janeiro, na Qualistage; dia 19 de março em São Paulo, no Espaço das
Américas; e dia 23 em Curitiba no Athletico Paranaense.
Ingressos estarão disponíveis em www.livepass.com.br para todas as cidades, a partir de 25 de
novembro às 10h.

“Que alegria este regresso! Quando o A-HA começa a mostrar suas músicas, a atmosfera muda
completamente. Harket entrega ‘The Sun Always Shines On TV’ e ‘Take On Me’ fazendo a alegria
imensa do público. Ele não está apenas cantando as músicas lindamente, mas – sinceramente –
como se lembrasse do que elas significam para ele e para todos aqui!” – The Guardian
“É um momento arrepiante quando ouvimos as notas assustadoramente altas de Morten…
‘Hunting High And Low’ eleva a atmosfera de forma surreal e, quando o público canta junto, é
uma experiência quase espiritual.” – Manchester Evening News
“Gritos de alegria, de reconhecimento instantâneo, são ouvidos assim que começam a soar os
teclados e as batidas insistentes viciantes da bateria de ‘Take On Me’. Com Harket atingindo as
notas altas exatamente como em 1985, valeu a pena qualquer espera para ouvir isso ao vivo
novamente” – Jerusalem Post

A-HA
O A-Ha é uma das bandas mais celebradas do pop mundial por sua brilhante carreira, desde os
anos 80. A banda mantem sua formação original - o cantor Morten Harket, o tecladista Magne
Furuholmen e o guitarrista Pål Waaktaar-Savoy, e já lançou nove álbuns de estúdio e 40 singles,
totalizando mais de 60 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, influenciou gerações de
artistas e continua se apresentando regularmente em estádios e festivais.
Muitos artistas como Adam Clayton (U2), Morrissey, Robbie Williams, Pet Shop Boys, Kanye West
e Chris Martin (Coldplay) estão entre os fãs confessos do trio norueguês. Chris Martin diz que o
A-HA foi uma das suas primeiras inspirações e é uma de suas bandas favoritas de todos os
tempos. Durante a turnê “Viva La Vida”, de 2008, o Coldplay fez um cover de “Hunting High And
Low” e juntou-se a Magne no show de Oslo, com Chris apresentando-o ao público como “o melhor
tecladista do mundo”.
“A primeira banda que eu amei na minha vida foi o A-HA. Este primeiro disco – eu apenas lembrei
o quanto eu o amava. É uma composição incrível – algumas das músicas mais bonitas que eu já
ouvi… Todo mundo pergunta o que nos inspirou e o que ouvimos quando estávamos crescendo.
Quando não tínhamos hits próprios, tocávamos músicas do A-HA” lembra Chris.
O trio também emplacou muitos outros hits globais como o tema de James Bond, “The Living
Daylights”, “Cry Wolf”, “I’ve Been Losing You” e “Analogue”, em colaboração com Max Martin, em
2005. Seu lançamento mais recente foi uma coleção da MTV Unplugged em 2017, com
colaborações com Ian McCulloch do Echo & The Bunnymen e Alison Moyet.

A NME declarou que “Hunting High And Low” é um dos poucos álbuns que passaram
maravilhosamente pelo teste do tempo e, ainda hoje, “seus arranjos soam tão bem quanto há 35
anos atrás”.
Como o baterista Pål Waaktaar-Savoy diz, “Não existe uma só música neste álbum que não
queiramos tocar ao vivo ainda hoje.”

SERVIÇO – RECIFE
Data: 10/03/2022
Local: Classic Hall
Endereço: Avenida Governador Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho - Olinda / PE
Horário: 21h30 | Abertura dos portões: 19h00
Classificação etária: 16 Anos desacompanhados. Menores de 10 a 15 anos permitida a entrada
somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais.
Não recomendado para menores de 10 anos.
Limitação: 4 ingressos por CPF, sendo 2 de meia-entrada.
Preços*:
Pista Premium - R$ 380,00 (inteira) / R$ 190,00 (meia-entrada)
Pista - R$ 240,00 (inteira) / R$ 120,00 (meia-entrada)
Camarote - R$ 350,00 (preço único)
(*) Sujeito à disponibilidade.
Parcelamento em até 10 vezes sem juros.
SERVIÇO – SALVADOR
Data: 12/03/2022
Local: Arena Fonte Nova
Endereço: Ladeira da Fonte das Pedras, s/n - Nazaré - Salvador / BA
Horário: 21h30 | Abertura dos portões: 19h00
Classificação etária: 16 Anos desacompanhados. Menores de 10 a 15 anos permitida a entrada
somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais.
Não recomendado para menores de 10 anos.
Limitação: 4 ingressos por CPF, sendo 2 de meia-entrada.
Preços*:
Front Stage Lt 1 - R$ 440,00 (inteira) / R$ 220,00 (meia-entrada)
Pista Lt 1 - R$ 250,00 (inteira) / R$ 125,00 (meia-entrada)
Camarote Lt 1 - R$ 340,00 (inteira) / R$ 170,00 (meia-entrada)
(*) Sujeito à disponibilidade.
Parcelamento em até 10 vezes sem juros.
SERVIÇO – BELO HORIZONTE
Data: 16/03/2022
Local: Expominas
Endereço: Avenida Amazonas, 6200 - Gameleira - Belo Horizonte / MG
Horário: 21h00 | Abertura dos portões: 19h00
Classificação etária: 16 anos desacompanhados. Menores de 16 anos entram somente
acompanhados dos pais ou responsáveis legais.
Limitação: 4 ingressos por CPF, sendo 2 de meia-entrada.
Preços*:
Pista Premium Lt 1 - R$ 440,00 (inteira) / R$ 220,00 (meia-entrada)
Pista Lt 1 - R$ 260,00 (inteira) / R$ 130,00 (meia-entrada)

(*) Sujeito à disponibilidade.
Parcelamento em até 10 vezes sem juros.
SERVIÇO – RIO DE JANEIRO
Data: 17/03/2022
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ
Horário: 21h30 | Abertura dos portões: 19h30
Classificação etária: 18 anos desacompanhados. Menores de 18 anos entram somente
acompanhados dos pais ou responsáveis legais.
Limitação: 4 ingressos por CPF, sendo 2 de meia-entrada.
Preços*:
Pista Premium - R$ 520,00 (inteira) / R$ 260,00 (meia-entrada)
Pista - R$ 340,00 (inteira) / R$ 170,00 (meia-entrada)
Camarote A - R$ 560,00 (inteira) / R$ 280,00 (meia-entrada)
Camarote B - R$ 460,00 (inteira) / R$ 230,00 (meia-entrada)
Camarote C - R$ 360,00 (inteira) / R$ 180,00 (meia-entrada)
Frisa A - R$ 380,00 (inteira) / R$ 190,00 (meia-entrada)
Frisa B - R$ 300,00 (inteira) / R$ 150,00 (meia-entrada)
Poltronas - R$ 300,00 (inteira) / R$ 150,00 (meia-entrada)
(*) Sujeito à disponibilidade.
Parcelamento em até 10 vezes sem juros.
SERVIÇO – SÃO PAULO
Data: 19/03/2022
Local: Espaço das Américas
Endereço: Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo / SP
Horário: 21h30 | Abertura dos portões: 19h30
Classificação etária: 18 anos desacompanhados. Menores de 18 anos entram somente
acompanhados dos pais ou responsáveis legais.
Limitação: 4 ingressos por CPF, sendo 2 de meia-entrada.
Preços*:
Pista Premium - R$ 640,00 (inteira) / R$ 320,00 (meia-entrada)
Pista - R$ 340,00 (inteira) / R$ 170,00 (meia-entrada)
Mezanino - R$ 640,00 (inteira) / R$ 320,00 (meia-entrada)
Camarotes - R$ 640,00 (inteira) / R$ 320,00 (meia-entrada)
(*) Sujeito à disponibilidade.
Parcelamento em até 10 vezes sem juros.
SERVIÇO – CURITIBA
Data: 22/03/2022
Local: Athletico Paranaense
Endereço: Rua Buenos Aires, 1260 - Água Verde - Curitiba / PR
Horário: 21h00 | Abertura dos portões: 18h30
Classificação etária: 18 anos desacompanhados. De 16 a 18 anos mediante autorização por escrito
dos pais ou responsáveis legais. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou
responsáveis legais.
Limitação: 4 ingressos por CPF, sendo 2 de meia-entrada.
Preços*:
Arquibancada Inferior - R$ 780,00 (inteira) / R$ 390,00 (meia-entrada)
Arquibancada Superior - R$ 540,00 (inteira) / R$ 270,00 (meia-entrada)
(*) Sujeito à disponibilidade.
Parcelamento em até 10 vezes sem juros.

