
 

WU-TANG CLAN confirma show de sua turnê mundial 

no Brasil em 2023 

 

O lendário grupo de Hip-Hop que mudou a cara do gênero e 

impactou todo o cenário musical vai se apresentar em São Paulo, no 

dia 02 de abril 

Ingressos para a apresentação, que tem ainda como convidados o Planet Hemp, 

BK e Tasha & Tracie, estão disponíveis a partir desta sexta-feira, 20 de janeiro, 

em Eventim.com.br 

 

Considerado por muitos como o maior grupo de hip-hop de todos os tempos, o Wu-Tang Clan 

tem feito turnês desde seu álbum de estreia - Enter the Wu-Tang (36 Chambers) - lançado em 

1993, que apresentou ao mundo verdadeiros hinos do rap como "C.R.E.A.M." (Cash Rules 

Everything Around Me) e "Protect Ya Neck".  

O celebrado grupo americano de hip-hop é um dos precursores do gênero nos anos 90, tendo 

ganhado um enorme prestígio por ter inovado no conteúdo das letras, com incontáveis referências 

a filmes clássicos e desconhecidos de Kung-Fu. 

A apresentação brasileira é mais uma realização da 30E e acontece na Arena Open Air (área 

externa do Espaço Unimed) no dia 2 de abril de 2023. 

Além do grupo de Nova Iorque, estarão também se apresentando convidados mais do que 

especiais, que vão garantir o clima de um verdadeiro festival de Hip-Hop em terras paulistanas: o 

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


Planet Hemp, histórico grupo brasileiro de “rap rocknroll psicodelia hardcore ragga” formado em 

1993; uma das vozes mais contundentes do rap brasileiro, Abebe Bikila, o BK, e Tasha & Tracie, 

as irmãs gêmeas que são a nova sensação do rap nacional. 

Ingressos estarão à venda a partir das 10h desta sexta-feira, 20 de Janeiro, em Eventim.com.br. 

Mais informações em SERVIÇO abaixo. 

As apresentações ao vivo do Wu-Tang são verdadeiras comemorações, com cada membro 

mostrando sua contribuição para os oito álbuns de estúdio do Wu, bem como cortes notáveis da 

discografia solo dos membros do grupo. Com o onipresente “W” do Wu-Tang em todos os 

ângulos do palco, há uma familiaridade com a música do grupo que dá a seus shows um apelo 

único. 

Seja apresentando o álbum 36 Chambers na turnê do 25º aniversário do álbum, que aconteceu 

em 2020 - ou faixas do seminal Liquid Swords de GZA e Only Built 4 Cuban Linx de Raekwon, ou 

honrando o legado de seu falecido irmão, Ol' Dirty Bastard, cada show do Wu-Tang Clan é 

uma celebração de carreiras prolíficas como indivíduos e especialmente como o grupo mais célebre 

da história do hip-hop. 

WU-TANG CLAN 

Fundado em Staten Island, Nova York, no início dos anos 1990, o Wu-Tang Clan foi originalmente 

composto pelos rappers da Costa Leste RZA, GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, 

Inspectah Deck, U-God, Masta Killa e Ol 'Dirty Bastard, falecido em 2004. O colaborador de longa 

data Cappadonna tornou-se um membro oficial em 2007. O Wu-Tang Clan é considerado um dos 

grupos de hip-hop mais influentes de todos os tempos. Seu nome é uma referência a um filme de 

artes marciais de 1983. 

Liderados pela produção de RZA, amostras de filmes de artes marciais apareceram tematicamente 

em toda a música do grupo, assim como amostras de faixas clássicas de funk e soul de artistas 

como Rick James, James Brown e Syl Johnson. O Wu-Tang Clan tem três álbuns de platina entre 

seus oito lançamentos, e a antologia completa do grupo (incluindo álbuns solo) tem mais de 85 

lançamentos completos.  

Seu álbum de estreia de 1993, Enter The Wu-Tang (36 Chambers), é considerado um dos 

melhores álbuns da história do hip-hop. O grupo também apresentou e lançou as carreiras de 

vários artistas e grupos afiliados, conhecidos coletivamente como Wu-Tang Killa Bees. 

Em 2008, a About Magazine os classificou como “O maior grupo de hip-hop nº 1 de todos os 

tempos”. A Rolling Stone chamou o Wu-Tang Clan de "o melhor grupo de rap de todos os 

tempos". Em 2004, a NME os saudou como “um dos grupos mais influentes dos últimos dez anos”. 

Até o momento, o Wu-Tang Clan vendeu mais de 40 milhões de álbuns e tem mais de 7 milhões 

de seguidores em suas redes sociais. 

Planet Hemp 

Com formação atual composta por Marcelo D2, BNegão, Formigão, Pedro Garcia e Nobru, o Planet 

Hemp surgiu na cena underground do Rio de Janeiro em 1993, e se declara uma banda de 

‘raprocknrollpsicodeliahardcoreragga’. Em 1995 lançaram seu primeiro disco, Usuário, eternizando 

hits como “Legalize Já”, que reforçam uma das principais bandeiras do grupo, a legalização da 

maconha. Com 150 mil cópias vendidas, o sucesso abriu portas para o segundo álbum de estúdio, 

Os Cães Ladram mas a Caravana Não Pára. O novo projeto rendeu ao grupo momentos 

marcantes, como um Disco de Platina e a prisão da banda em 1997, que passou a enfrentar a 

resistência de setores mais conservadores da sociedade. 
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O terceiro disco autoral - A Invasão do Sagaz Homem Fumaça - viria no ano 2000, com destaque 

para a track "Ex-Quadrilha da Fumaça". Em 2001 foi lançado o disco “MTV ao Vivo: Planet Hemp”, 

que consagrou o sucesso e reconhecimento do grupo na cena musical, posicionando o Planet 

Hemp como uma banda de origem underground que chegara ao mainstream. 

Em julho de 2022 o grupo assinou com a gravadora Som Livre para o lançamento de seu quarto 

álbum de inéditas. O primeiro single lançado foi “Distopia”, no mês de setembro, em feat com o 

rapper Criolo MC. Em outubro, o Planet Hemp lançou o álbum Jardineiros, com participações de 

nomes como Black Alien, Trueno, Tropkillaz, MC Carol de Niterói (“Onda Forte”),Tantão e Os Fita.  

BK 

Uma das vozes mais contundentes dentro do rap nacional, Abebe Bikila, conhecido como BK, é um 

rapper carioca que carrega em suas rimas as vivências de um corpo negro dentro das grandes 

metrópoles.  

Seus versos, além de críticas sociais e conquistas, também narram um outro lado do “rolé”, 

trazendo as situações mais nuas e cruas possíveis. Em 2021, o cantor fundou seu próprio selo, o 

Gigantes, por onde lançou seu mais recente álbum, ICARUS (2022), e o EP “Cidade do Pecado” 

(2021). 

 O nome dado ao selo faz referência ao seu segundo trabalho de estúdio, “Gigantes” (2018), que 

sucedeu o “Castelos & Ruínas” (2016) e antecedeu “O Líder Em Movimento” (2020). 

Tasha & Tracie 

Aos 26 anos, as irmãs gêmeas Tasha e Tracie Okereke despontaram na cena no rap nacional e já 

estão deixando sua marca na cena musical, com mais de 5 milhões de visualizações no canal do 

YouTube e mais de 430 mil ouvintes mensais no Spotify.  As cantoras são as responsáveis pela 

criação do movimento “Expensive Shit” – nome do blog que mantém – que visa a valorização da 

autoestima e da autonomia de jovens negros, que vivem nas periferias, por meio de 

conhecimento, arte, moda e informação. 

Elas atuam como DJs, diretoras de arte, designers e palestrantes, mas se denominam ativistas 

periféricas e recusam outro tipo de rótulo. “Não queremos nos limitar. Todo o nosso trabalho gira 

em prol da luta dos homens e mulheres negras”, afirma Tracie Okereke. 

Após o lançamento do aclamado Rouff em 2019, a dupla lançou em 2021 Diretoria, composto por 

6 faixas e letras sobre conquistas e empoderamento, discurso alinhado com toda trajetória da 

dupla na música.  

Sobre a 30E 

A 30E representa a nova geração do entretenimento ao vivo, atuando em duas grandes frentes – 

Festivais, Grandes Turnês e Projetos Especiais -, a empresa vem desenvolvendo o posicionamento 

“Delivering Happiness” que traduz o propósito da empresa e coloca em prática 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: 02/04/2023 

Local: Arena Open Air 

Endereço: Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda, São Paulo 

Horário: 15h (abertura da casa) / 16h (primeiro show) 

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

responsável. Não é permitida a entrada de menores de 0 a 5 anos.  

Setores e preços: 

Pista Premium - R$ 640,00 (inteira) | R$ 320,00 (meia-entrada) 
Pista - R$ 440,00 (inteira) | R$ 220,00 (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 

 

 


