
 
 
 
 

The Killers anuncia mega show de sua 

turnê mundial em Brasília 

 

Metrópoles Music apresenta, em Brasília, show da banda norte-

americana em 14 de novembro. A apresentação será na Arena 

BRB Mané Garrincha. 
 

A apresentação em Brasília ainda contará com shows de abertura do Capital Inicial, 

Raimundos e Jovem Dionísio. 

 

Ingressos estarão à venda a partir do dia 28 de setembro em Eventim.com.br 

 

 

Uma das bandas mais aclamadas da atualidade, The Killers acaba de confirmar um mega show 

em Brasília no dia 14 de novembro, véspera de feriado, na Arena BRB Mané Garrincha. 

Depois de uma longa temporada sem atrações internacionais, o Metrópoles Music traz o show 

para a capital federal. A produção será da 30E – Thirty Entertainment, uma das mais 

renomadas empresas do ramo do entretenimento.  

 

Considerado um dos artistas de maior sucesso do século XXI, o grupo norte-americano liderado 

pelo carismático Brandon Flowers já passou por toda a Europa, chegando aos Estados Unidos e 

Canadá, onde se apresentaram com shows lotados em mais de 30 cidades até o final de outubro. 
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A banda vai desembarcar no Brasil em novembro, no dia 12, quando se apresentará como 

headliner do Festival GPWeek, no Allianz Parque em São Paulo. Em Brasília, o show 

ocorrerá na Arena BRB (Estádio Mané Garrincha) em 14 de novembro, ocasião em que o 

Metrópoles Music estreia no ramo do entretenimento, trazendo para a capital federal importantes 

atrações internacionais. Depois do Brasil, a turnê segue para a Nova Zelândia e Austrália.  

 

Assim como na capital paulista, em Brasília o público do The Killers poderá cantar junto com a 

banda hits como “Mr. Brightside”, “Somebody Told Me”, “Human”, “My Own Soul's Warning”, 

“Enterlude”, “When You Were Young”, “Jenny Was a Friend of Mine”, “Smile Like You Mean It”, 

“Shot at the Night”, “Running Towards a Place”. 

 

Além do show do The Killers, a apresentação em Brasília ainda contará com shows de abertura 

de três convidados: o Capital Inicial, que nasceu na capital federal e estará de volta à cidade 

apresentando o show “Capital Inicial 4.0”, comemorando os 40 anos de sua história; o 

Raimundos, mais uma banda de Brasília surgida nos anos 80 e que comemora este anos seus 

35 anos de história; e ainda o Jovem Dionísio, um grupo novo, de apenas três anos, que 

tomou de assalto as paradas nos últimos anos com hits surpreendentes. 

 

Os ingressos estarão disponíveis para venda geral a partir do dia 30 de setembro, às 10h, 

em Eventim.com.br. Uma pré-venda para clientes BRB acontecerá a partir do dia 28 de 

setembro, 10h, também em Eventim.com.br. Mais informações abaixo.  

 

The Killers 

 

Formado em 2001 em Las Vegas, EUA, o The Killers é atualmente considerado um dos artistas 

de maior sucesso do século XXI. Com Brandon Flowers (vocal e sintetizador), Dave Keuning 

(guitarra e backing vocal), Ronnie Vannucci (bateria) e Mark Stoermer (baixo e backing vocal) 

em sua formação, eles lançaram seu álbum de estreia, Hot Fuss, em 2004, atraindo 

imediatamente a atenção da crítica, que não poupou elogios ao grupo, e do público, que 

transformou os singles “Somebody Told Me” e “Mr. Brightside” em grandes sucessos. 

 

Se o primeiro álbum teve um som dançante, no segundo, Sam's Town, a banda apresentou mais 

influências do rock, e o sucesso permaneceu o mesmo. Três novos álbuns, Day & Age, Battle 

Born e Wonderful Wonderful, foram lançados entre 2008 e 2017, para uma resposta 

arrebatadora entre críticos e fãs de música. 

 

Imploding the Mirage chegou no final de 2020. A banda já vendeu mais de 28 milhões de discos 

em todo o mundo, incluindo 10,8 milhões de cópias apenas nos Estados Unidos, e já se 

apresentou em mais de cinquenta países de seis continentes. Pressure Machine foi outro álbum 

elogiado pela crítica lançado em 2021. Seu último trabalho, o single Boy, acaba de ser lançado e 

já é um grande sucesso. 

 

https://youtu.be/p-nYliG8MRs 

 

Flowers também revelou no mês passado que a banda está trabalhando em seu próximo álbum, 

com material previsto para ser lançado ainda este ano. “Você vai ouvir singles este ano. O álbum 
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completo provavelmente será no início do próximo ano, mas definitivamente haverá mais 

lançamentos este ano.” 

 

Capital Inicial 

 

Formado em Brasília em 1982, auge do movimento rock no país, o Capital Inicial está de volta 

à estrada com uma nova turnê comemorativa, intitulada “4.0”. Depois de passarem pelo Rock in 

Rio, onde a turnê foi lançada, o show de quarenta anos de história começa a rodar o país e traz 

um repertório que abrange as faixas preferidas dos fãs, novidades e versões inéditas dos 

clássicos hits. O projeto “Capital Inicial 4.0” é uma comemoração da história e legado de uma 

das maiores bandas de rock do país, com foco no futuro e na conexão cada vez mais forte com o 

público de diferentes gerações.  

 

Raimundos 

 

O Raimundos é uma banda atemporal, não segue tendências e se mantém firme e fiel ao estilo 

singular que criaram. A banda trazendo na manga sempre uma parada servida para todos os 

gostos, é só escolher! Ir num show dos Raimundos é ser feliz e viver intensamente os melhores 

momentos da sua vida! “É por isso que o Raimundos nunca vai se acabar” já dizia a letra 

premonitória de “Marujo” e a resposta já vem de bate pronto: É porque eles têm a “Vida Inteira”! 

Vida Longa Raimundos! O Rock está em boas mãos!  

 

Jovem Dionísio 

 

Versatilidade, irreverência, peculiaridade e hits. Assim a Jovem Dionísio vem conquistando cada 

canto do país com uma linguagem moderna e uma sonoridade que passeia entre o pop, o 

eletrônico e o rap. Uma boy band de boteco nascida e criada em Curitiba, com uma música que 

bate na alma de um público fiel e cada vez maior. Eles até vão muito bem no mundo digital, mas 

o melhor mesmo eles guardem pro palco, com performances impactantes. Com todo sucesso de 

“Acorda, Pedrinho" os meninos estão prontos para caírem na estrada conquistando mais e mais 

gente. 

 

 

Sobre o Metrópoles  

O Metrópoles é um portal de notícias que está no ar desde setembro de 2016 e tornou-se, 

recentemente, um dos sites mais acessados do país. Em agosto, o portal somou 2 bilhões de 

páginas visualizadas em um mês. Com forte presença nas redes sociais, o Metrópoles produz, a 

partir de Brasília, conteúdo em texto, áudio e vídeo sobre os mais variados assuntos, desde 

política, economia, saúde, bem-estar, entretenimento e esportes.  

 

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. 

 



 
 

 
 

SERVIÇO 

 

Data: 14 de novembro de 2022 

Local: Arena BRB Mané Garrincha 

Endereço: SRPN Arena BRB Mané Garrincha - Asa Norte, Brasília - DF 

Classificação etária: 14 anos. De 05 anos a 13 anos somente acompanhados dos pais ou 

responsáveis legais. Não será permitida a entrada de crianças menores de 05 anos no evento. 

 

Setores e Preços: 

PISTA VIP:  MEIA-ENTRADA R$ 440,00 | INTEIRA R$ 880,00 

PISTA: MEIA-ENTRADA R$ 280,00 | INTEIRA R$ 560,00 

CADEIRA INFERIOR: MEIA-ENTRADA R$ 320,00 | INTEIRA R$ 640,00 

CADEIRA SUPERIOR: MEIA-ENTRADA R$ 120,00 | INTEIRA R$ 240,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


