
 
 

Australianos do Cut Copy anunciam apresentação 

única em São Paulo 

 

 
 

Donos de uma sonoridade própria, que mistura o eletrônico, o 

rock alternativo e o indie pop, a banda se apresenta na Audio 

em 19 de março de 2023 

 

Ingressos estão disponíveis a partir de 11 de novembro em 

eventim.com.br 

 

 

 

A banda australiana Cut Copy carrega hoje a fama de realizar uma das apresentações mais 

enérgicas do atual cenário musical internacional. Com mais de mil shows esgotados, realizados 

em países dos cinco continentes, o Cut Copy volta ao Brasil em 2023, para uma apresentação 

única em São Paulo, no dia 19 de março, na Audio.  

 

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


Indicados ao Grammy e vencedores do ARIA Awards (principal prêmio musical da 

Austrália), boa parte do sucesso da banda se deve à sonoridade que desafia barreiras. 

Enquadrá-los unicamente na categoria de música eletrônica é um erro. O som do grupo 

resgata referências da dance music de várias décadas, mas elas aparecem junto ao rock, rock 

alternativo, new wave, indie rock, deep house, synth pop – haja gênero para abarcar toda a 

sonoridade dos australianos!  

 

O show vai contar ainda com a abertura da dupla australiana/norte-americana Neil Frances, 

que vem chamando a atenção com seu pop eletrônico com batidas calorosas e apresentações 

ao vivo consideradas imperdíveis. 

 

Os ingressos para a apresentação em São Paulo estão disponíveis a partir de 11 de 

novembro às 10h em Eventim.com.br. O show é mais uma realização da 30E – Thirty 

Entertainment. Veja maiores informações em serviço abaixo. 

 

Cut Copy 

 

Formado em 2001, o Cut Copy conquistou a crítica em 2008, com o lançamento de seu 

segundo álbum, o extremamente elogiado In Ghost Colours, que a Pitchfork nomeou como um 

dos melhores álbuns do ano. Excursionaram com bandas como Bloc Party, Junior Senior e 

Franz Ferdinand, abriram shows para o Daft Punk em 2007, e ainda emplacaram uma série de 

remixes, com grupos como Cansei de Ser Sexy, Kaiser Chiefs e The Presets, entre outros. Para 

muitos, o estilo de música do Cut Copy é muito semelhante ao do New Order, sendo 

apontados como os sucessores de uma das bandas mais importantes do gênero. 

 

Composto por Dan Whitford, Tim Hoey, Mitchell Dean Scott e Ben Browning, o Cut 

Copy lançou Zonoscope em 2011, álbum que ganhou dois ARIA Awards e foi indicado para 

um GRAMMY®. Seus mais recentes trabalhos, Haiku From Zero, de 2017 e Freeze Melt, de 

2020, são indiscutivelmente os registros mais diversos da história da banda, conseguindo não 

só expandir seu som, como também torná-lo cada vez mais refinado, segundo a crítica 

especializada.  

 

Sobre todas essas mudanças, Dan Whitford explicou em recente entrevista: “Eu não quero 

apenas recriar nossa música de sucesso do passado, quero o Cut Copy evoluindo, seja ou não 

a opção mais sensata ou comercialmente viável. Meus artistas favoritos da história sempre 

continuaram evoluindo ao longo de suas carreiras.” 

 

Cut Copy - Discografia 

 

Álbuns 

2004 Bright Like Neon Love 

2008 In Ghost Colours 

2011 Zonoscope 

2013 Free Your Mind 

2017 Haiku From Zero 

2020 Freeze Melt 

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


 

EPs 

2001 I Thought of Numbers 

2007 Hearts on Fire 

2008 So Cosmic 

 

Coletâneas 

Fabric Live 29 (DJ Set/2006) 

 

Neil Frances 

 

Há algo que você precisa saber: não existe Neil Frances. Certo, mais ou menos. Neil Frances 

não é um artista solo, é o nome de uma dupla composta por Jordan Feller, nascido em 

Sydney, e Marc Gilfry, natural do sul da Califórnia, formada em 2016. E para ajudá-lo a 

lembrar que Neil Frances não é uma pessoa, a dupla nomeou seu disco de estreia, lançado em 

janeiro de 2022, como “There Is No Neil Frances”. 

 

Feller começou sua carreira musical na Austrália como um DJ de música eletrônica obcecado 

por hip-hop, enquanto Gilfry cresceu em uma casa com inclinação musical e tocou e cantou 

em várias bandas. A dupla começou a desenvolver sua música pop, impulsionada por batidas 

com um calor mais orgânico do que a maioria das músicas modernas. Colocando ênfase 

especial em seus fascinantes sets ao vivo - sempre acompanhados de uma banda de vários 

instrumentos. Com isso o grupo rapidamente desenvolveu uma reputação como um artista de 

palco imperdível. 

 

Antes do primeiro álbum, a dupla lançou um EP de estreia em 2018, “Took A While”, com sua 

mistura de ritmos psicodélicos, grooves infecciosos e um espírito cru e funky, e excursionou 

com nomes como Jungle, SG Lewis e Unknown Mortal Orchestra. Isso, junto a uma série de 

lançamentos de singles, remixes e participações especiais em suas faixas, ajudaram a chamar 

atenção para eles.  

 

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: 19/03/2022 

Local: Audio 

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca, São Paulo - SP 

Horário da Apresentação: 19h00 

Abertura da Casa: 18h00 



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

um responsável. 

 

Setores e preços: 

Pista (lote 1) – R$ 260,00 (inteira) | R$ 130,00 (meia-entrada) 

Pista (lote 2) – R$ 280,00 (inteira) | R$ 140,00 (meia-entrada) 

Pista (lote 3) – R$ 300,00 (inteira) | R$ 150,00 (meia-entrada) 

Mezanino (lote único) – R$ 350,00 (inteira | R$ 175,00 (meia-entrada) 

 

 

 

*A Eventim e a promotora não se responsabilizam por compras efetuadas em canais não 

oficiais. 

 

BILHETERIA OFICIAL - SEM TAXA DE SERVIÇO - MEDIANTE DISPONIBILIDADE 

Espaço Unimed 

Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda São Paulo/ SP 

Horário de funcionamento: de terça à sábado, das 10h às 17h - exceto feriados | Em dias de 

eventos: das 10h até a hora do evento 

 


