
 

 

SHE PAST AWAY anuncia show em São Paulo 

 

Banda gótica turca, fenômeno de popularidade na Europa e América 

Latina, retorna à America do Sul e anuncia show único em São Paulo 

Ingressos já estão  disponíveis em Eventim.com 

 

Sempre explorando todo o potencial de sua visão artística, o som de She Past Away já 

se tornou icônico, impossível de copiar e difícil de confundir. A banda turca é hoje, sem 

dúvida, líder da chamada onda escura gótica europeia. 

Formada em 2006 em Bursa e composta por Volkan Caner e Doruk Öztürkcan, She 

Past Away é dark wave com um som dos anos 80 retrabalhado, aliado a uma guitarra 

pós-punk e uma poesia minimalista cantada em turco, com letras questionando os tabus e 

a existência, segundo eles, em uma luta contra o conservadorismo cultural da Turquia. 

A apresentação de She Past Away acontecerá no dia 19 de outubro, no Cine Joia, em 

São Paulo, em mais uma realização da 30E - Thirty Entertainment. Ingressos já estão 

à venda em Eventim.com. Mais informações em SERVIÇO abaixo.  
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A banda lançou seus dois primeiros álbuns, Belirdi Gece em 2012, e Narin Yalnızlık, em 

2015, sendo imediatamente notados pelo público amante do estilo gótico. Considerados 

dois trabalhos primorosos do gênero, os álbuns foram relançados em 2019 pela gravadora 

Metropolis Recors, no mesmo ano em que She Past Away lançou seu terceiro trabalho, 

Disko Anksiyete, e realizou sua primeira turnê americana.  

O grupo lançou, em maio de 2020, X , um álbum de 22 remixes com assinaturas como 

Boy Harsher , Front 242  e Lebanon Hanover, entre outros. 

Segundo Volkan Caner “Nossas músicas falam principalmente sobre o lado sombrio da 

vida, mas não necessariamente levam a histórias místicas, mas situações que enfrentamos 

em nosso dia a dia”  

Com sua voz incrivelmente grave e profunda, Volkan fala que suas raízes estão no punk e 

que ele só quer transmitir seus próprios sentimentos, não sabendo explicar o mistério de 

soar gótico ou não.  

 

SERVIÇO 

Data: 19 de outubro de 2022 

Local: Cine Joia (Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade - São Paulo/SP) 

Horários: 19h (abertura da casa) | 21h (show) 

Classificação etária: 18 anos. 16 e 17 anos permitida a entrada desde que 

acompanhado de um responsável legal. 

Setores e Preços: 

Pista: R$ 140,00 (meia-entrada legal) | R$ 280,00 (inteira) 

 

Sobre a 30E - Thirty Entertainment 

A 30E – Thirty Entertainment representa a nova geração do entretenimento ao vivo. 

Atuando em duas grandes frentes - Festivais e Grandes Turnês -, a empresa vem 

desenvolvendo o posicionamento "Delivering Happiness", que traduz uma atuação mais 

preocupada com a experiência do público e das marcas. A 30E opera com grandes heads 

e contratos de partnership exclusivos com as principais companhias do mercado de 

entretenimento mundial. 

 

 


