Bullet For My Valentine anuncia show em
São Paulo!

Apresentação única dos ícones do metal na capital paulista
acontece na Áudio, no sábado, dia 03 de setembro.
Ingressos estão à venda em livepass.com.br

Apontados como a maior banda britânica de metal desde o Iron Maiden, segundo a conceituada
revista Metal Hammer, e vivendo uma nova fase em sua carreira, chamada pelo vocalista Matt
Tuck de “Bullet 2.0”, a banda galesa tem arrancado elogios mundo afora com sua nova turnê e se
prepara para mostrar o novo trabalho no Brasil, onde se apresentam no dia 2 de setembro no
Rock In Rio no Rio de Janeiro e em apresentação única em São Paulo, na Áudio, no sábado, dia
03 de setembro.
A banda está em turnê de seu mais recente e sétimo disco, o autointitulado Bullet For My
Valentine, lançado no último mês de novembro e considerado pela crítica especializada o mais
feroz, visceral e apaixonado álbum da carreira de 15 anos da banda.

O vocalista e guitarrista Matt Tuck afirma que mal pode esperar para apresentar ao público esse
novo material. "Encontramos esse som e essa maneira de escrever músicas agora em nossa
carreira com as quais não poderíamos estar mais felizes. Tem tudo o que você esperaria do Bullet,
mas em um nível completamente diferente. As melodias são mais fortes, os riffs são mais intensos,
a bateria é feroz, a sensação como um todo é bem intensa. Nossa jornada teve altos e baixos,
mas nós quatro na banda ainda estamos famintos e confiantes como sempre. Acho esse álbum
especial. E acho que assim que as pessoas ouvirem, vamos fazer muita gente sorrir.”
O Bullet For My Valentine é formado por Matt Tuck (vocais, guitarra), Michael Paget (guitarra,
vocal de apoio), Jason Bowld (bateria) e Jamie Mathias (baixo, vocal de apoio).
A apresentação na capital paulista é mais uma realização da MOVE Concerts. Os ingressos para
a apresentação paulista estão à venda em livepass.com.br
Mais informações em SERVIÇO abaixo

A Banda

Uma das mais celebradas bandas de metal contemporâneo surgidas neste século, o Bullet for My
Valentine surgiu em 1997, em Bridgend, no País de Gales, inicialmente fazendo covers do Metallica
e do Nirvana e ainda com o nome de Jeff Killed John. Em 2002, lançaram um EP chamado

“You/Play with Me”, com um estilo de música similar às bandas de New Metal da época (Korn e
Limp Bizkit, por exemplo). Em 2004, assinam contrato com a Roadrunner Records, mudam seu
nome para o atual e começam a escrever sua história.
O primeiro EP, “Bullet For My Valentine”, foi lançado em novembro de 2004 no Reino Unido e EUA.
O segundo, “Hand of Blood”, saiu em 2005 nos EUA. Em março do mesmo ano foi lançado “4
Words (To Choke Upon)”, que foi limitado a apenas mil cópias, se esgotando no dia do lançamento
e nunca mais prensado. Em outubro lançaram The Poison, primeiro álbum de estúdio, que entrou
na Billboard 200. Algumas músicas desse álbum viraram temas de jogos e, com o sucesso dos
primeiros singles, tocaram no Warped Tour de 2006, se apresentando depois ao lado do Iron
Maiden e Metallica.
Em janeiro de 2008, lançaram o seu segundo álbum, Scream Aim Fire, com 300 mil cópias
vendidas nos EUA e mais de um milhão no mundo inteiro. Para promover o lançamento do álbum,
o BFMV faz uma turnê mundial de dois anos, com início no Reino Unido, Europa e EUA.
A este álbum se seguiram Fever, em 2009 e Temper Temper em 2013. Em 2015 seria a vez de
Venom. Esse álbum consagraria de vez a banda, que logo após seu lançamento embarcou em uma
extensa turnê, participando de festivais como o Camden Rocks, na Inglaterra, como headliner, e o
Maximus Festival, no Brasil, no Autódromo de Interlagos.
Em 1 de abril de 2018, mesmo dia que se apresentaram no Download Festival, a banda lança o
single "Over it", primeiro sucesso do álbum Gravity, lançado no mesmo ano. No disco, a banda já
dá sinais de mudança, influenciada por outros grupos como o Bring Me The Horizon.
O mais recente e sétimo álbum, que leva somente o nome da banda, chegou em novembro de
2021, aclamado pela crítica como o mais pesado e feroz trabalho do BFMV até então. “Este é o
começo do Bullet 2.0”, anunciou o vocalista e guitarrista Matt Tuck . "Isso significa onde estamos
agora. É hora de lançarmos um disco realmente raivoso, pesado e agressivo. Acho que essa
direção é onde realmente brilhamos. Mal posso esperar para fazer uma careta no palco” diz o
guitarrista Michael Paget.
É este o BFMV que o público irá encontrar em sua nova passagem pelo país.

SERVIÇO

Data: 03/09/2022 (sábado)
Local: Audio
Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 694 - Barra Funda
Horário: 21h30 | Abertura dos portões: 20h
Classificação Etária: 14 anos desacompanhados. Menores de 14 anos entram somente
acompanhados dos pais ou responsáveis legais.
Limitação: 4 ingressos por CPF
BILHETERIA OFICIAL (SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO)

ESPAÇO DAS AMÉRICAS
Endereço: Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo/ SP
Funcionamento:
Terça a Sábado - das 10h00 às 17h00 | Não há funcionamento aos domingos e feriados. Em dias
de eventos na casa, a bilheteria só funciona para o evento do dia.
Preços*:
Pista – R$300,00 (inteira) / R$150,00 (meia-entrada)
Camarote – R$400,00 (inteira) / R$200,00 (meia-entrada)
(*) Sujeito a disponibilidade
Parcelamento em até 3 vezes sem juros.
Vendas: Livepass.com.br

