
 

TRIVIUM anuncia show especial em São Paulo 

 

Quarteto Norte-Americano de heavy metal fará um show no 

Cine Joia em São Paulo no dia 14 de dezembro 

Ingressos já estão disponíveis em Eventim.com.br 

 

A celebrada banda de heavy metal norte-americana acaba de confirmar um show intimista em São 

Paulo em 14 de dezembro, antecipando sua participação no KNOTFEST Brasil em 18 de 

dezembro, onde dividirá o palco com outras onze bandas. 

O show no Cine Joia é uma oportunidade única para os fãs poderem conferir a banda de perto, em 

um show intimista diferente da apresentação que farão no KNOTFEST. 

Formada por Matt Heafy (guitarra e vocais), Corey Beaulieu (guitarra e vocal de apoio), Paolo 

Gregoletto (baixo e vocal de apoio) e Alex Bent (bateria), o quarteto já lançou 10 álbuns de 

estúdio, o último, In the Court of the Dragon, eleito entre os melhores álbuns de rock/metal de 2021 pela 

Loudwire, que também colocou a faixa-título como uma das melhores música de metal de 2021 

A apresentação na capital paulista é mais uma realização da 30E – Thirty Entertainment com o 

patrocínio do super app Ame. Ingressos já estão à venda em Eventim.com.br. Confira mais 

informações em SERVIÇO abaixo.  

https://www.eventim.com.br/
https://www.eventim.com.br/


 

Sobre TRIVIUM 

A aclamada banda norte-americana de heavy metal foi formada em 1999, em Orlando, na Flórida. O 

quarteto já lançou dez álbuns de estúdio, o mais recente deles In the Court of the Dragon de 2021. 

Essencialmente uma banda de heavy metal, o TRIVIUM tem características próprias do thrash metal, 

e algumas vezes, do death metal. Seu estilo evoluiu através dos anos e há uma clara influência do 

Metallica em sua sonoridade.  

Seu segundo álbum, Ascendancy, foi extremamente aplaudido em lançamento e nessa época o 

TRIVIUM foi fortemente rotulado de metalcore, com a terceira faixa, "Pull Harder on the Strings of 

Your Martyr" se tornando um hino e o resto do álbum levando a banda para um novo status. 

Ascendancy foi até nomeado Álbum da Década pela Metal Hammer. 

Lançamentos posteriores mostraram evoluções no som da banda, como o The Crusade, um marco 

com a originalidade na direção musical, mudanças vocais e em linhas melódicas. 

O último álbum, In the Court of the Dragon, foi eleito um dos melhores álbuns de rock/metal de 2021 

pela Loudwire, que também colocou a faixa-título como uma das melhores música de metal de 2021 

Discografia: 

Ember to Inferno (2003) 

Ascendancy (2005) 

The Crusade (2006) 

Shogun (2008) 

In Waves (2011) 

Vengeance Falls (2013) 

Silence in the Snow (2015) 

The Sin And The Sentence (2017) 

What The Dead Man Say (2020) 

In the Court of the Dragon (2021) 

 

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 dezembro de 2022 

Local: Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82 - Se, São Paulo 

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

responsável. 

Setores e preços:  

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


