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Rock in Rio apresenta
Electric Pyramid


Direção artística do Rock in Rio introduz uma novidade no cartaz desta
edição: Electric Pyramid.



A banda londrina estreia-se em Portugal com um concerto na EDP Rock
Street, dia 20 de maio, às 21h30.

O Rock in Rio-Lisboa apresenta Electric Pyramid no Palco EDP Rock Street no
próximo dia 20 de Maio, pelas 21h30. A banda londrina cativou a direção artística
do evento que, mesmo tendo o cartaz desta edição fechado, será o palco da sua
estreia em Portugal.
Apadrinhados por Jim Beach, nome incontornável no panorama da música, a banda
que tem vindo a acompanhar a tour dos Queen estreia-se, agora, em Portugal,
onde pretendem mostrar a sua criatividade e o lado intimista que preconizam nos
seus concertos.
“É uma oportunidade incrível para nós. Só queremos tocar a nossa música e
partilhá-la com o maior número de pessoas possível. Se a nossa música inspirar o
público para fazer a sua própria música, ou cantar a nossa música, é fantástico”,
sublinha a guitarrista Linda.
Os Electric Pyramid, banda oriunda do norte de Londres, encontram-se neste
momento a gravar o seu primeiro álbum com o produtor John Cornfield (também
produtor dos Muse).
A banda começou por tocar no The Silver Bullet, um dos poucos locais de música
independente de Londres, e partilham uma enorme paixão pelo rock revisitando
Pearl Jam, Nirvana, Led Zeppelin, Foo Fighters e Queens of the Stone Age.
Composta por músicos internacionais - Linda e Marco, ambos italianos, Oli do Reino
Unido e Emma, inglesa – sempre viveram perto uns dos outros e começaram por

tocar no barco de Oli tornando-se depois numa verdadeira família. Todos eles já
passaram por outras bandas anteriormente e Linda é também uma personalidade
reconhecida no movimento londrino “Women In Rock”.
Com uma tour prevista para os EUA na segunda metade de 2016, Electric
Pyramid querem também entrar noutros mercados menos tradicionais como a
Rússia.
Os Queen+Adam Lambert estreiam-se em Portugal no Rock in Rio-Lisboa a 20 de
Maio para mais um concerto memorável e recordar o espetáculo histórico de 1985,
na primeira edição do Rock in Rio.
A festa dos 30 anos no Rock in Rio-Lisboa
A 7.ª edição do Rock in Rio-Lisboa realiza-se no Parque da Bela Vista nos dias 19,
20, 27, 28 e 29 deste mês. São cinco dias de evento, cinco palcos, várias atrações
(roda gigante, slide, pool parties, restaurantes) e 12 horas de festa por dia.
No Palco Mundo vão ouvir-se hits bem conhecidos, pela voz de artistas e bandas
como Bruce Springsteen, Queen + Adam Lambert, Hollywood Vampires,
Maroon 5, Avicii, Ariana Grande, Ivete Sangalo e Xutos e Pontapés. E,
respondendo ao desafio de inovar a cada edição, pela primeira vez no Palco Mundo
a estreia do espetáculo Rock in Rio – O Musical, uma adaptação de uma super
produção que passou pelos teatros do Rio de Janeiro e de São Paulo e que conta
com a participação de cerca de 25 talentos, entre atores e bailarinos.
No Palco Vodafone promove-se o que há de melhor na música alternativa
internacional e nacional. Durante os cinco dias, vão passar por aqui nomes como
Black Lips, Boogarins, Metz, Real Estate, Hinds, Keep Razors Sharp,
Capitão Fausto, B Fachada, Glockenwise e Sensible Soccers e, ainda, os
Vodafone Wild Card - jovens promessas portuguesas.
A Eletrónica chega, esta edição, com uma nova estrutura de Palco que inclui uma
área de piscina onde, diariamente, serão realizadas pool parties, animadas por
consagrados DJs nacionais. À noite, o espaço da Cidade do Rock dedicado à música
eletrónica recebe cerca de 30 TOP DJs nacionais e internacionais, entre os quais
Carl Cox, Hudson Mohawke, Mano Le Tough, Alok e Gus Gus (ao vivo).

A rua mais eclética da Cidade do Rock também está de volta nesta edição. A EDP
Rock Street será dedicada ao Brasil – país que viu o Rock in Rio nascer – e além
de espetáculos de rua de baianas, capoeira, grupo de chorinho e danças de salão,
ao Palco vão subir músicos brasileiros para cantar grandes nomes da música
brasileira.
E o entretenimento não vai ficar por aqui! Depois do sucesso das últimas edições
em Lisboa, o Palco Street Dance está de volta, ainda maior e numa nova
localização. Por aqui vão passar nomes como Cifrão – Embaixador do Palco -,
Blaya, FunkyMonkeyz e a crew residente, Jukebox Project.

Sobre o Rock in Rio
O Rock in Rio é o maior evento de música e entretenimento do mundo. Criado em 1985 e celebrando 30
anos de vida, é parte relevante da história da música mundial e soma, já, 16 edições pelas quais
passaram mais de 8.2 milhões de pessoas durante 96 dias, para assistir a 1.498 atuações musicais
atuações de artistas como Queen, Elton John, The Rolling Stones, Justin Timberlake, Bruce Springsteen,
Taylor Swift, Katy Perry, Stevie Wonder, Metallica, entre outros.
Nascido no Rio de Janeiro, o Rock in Rio conquistou, não só, o Brasil como, também, Portugal, Espanha
e, em maio de 2015, os Estados Unidos, sempre com a ambição de levar todos os estilos de música aos
mais variados públicos.
Muito mais que um evento de música, o Rock in Rio pauta-se, também, por ser um evento responsável e
sustentável tendo assumido o compromisso, em 2001, através do projeto “POR UM MUNDO MELHOR”,
de consciencializar as pessoas para o facto de pequenas atitudes no dia-a-dia serem o caminho para
fazer do mundo um lugar melhor para todos. Em 2013, o Rock in Rio recebeu a certificação da norma
ISO 20121 – Eventos Sustentáveis, um reconhecimento do poder realizador da marca que desenvolve
diversas ações com vista à construção de um mundo melhor, como a criação de 173.500 mil empregos
diretos e indiretos no total das 16 edições, os mais de 24 milhões de euros investidos em causas sociais
e ambientais e a construção de um legado positivo para as cidades onde se realiza.
Site oficial do Rock in Rio-Lisboa: www.rockinriolisboa.sapo.pt
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