
 

 

Bring Me The Horizon anuncia show com Motionless in White dia 

16 de dezembro no Vibra em São Paulo 

Ingressos estão à venda a partir de 27 de junho pelo site da Eventim 

A banda inglesa Bring Me The Horizon se apresenta em São Paulo, com a participação da banda 

norte-americana Motionless in White, no VIBRA no dia 16 de dezembro. As bandas fazem parte do 

lineup do KNOTFEST, festival que acontece no mesmo mês, e celebra o metal. 

Donos de hits globais como "Can You Feel My Heart" e "Parasite Eve”, o BTMH é presença constante 

em festivais pelo mundo por seu público cativo e cada vez mais numeroso. Em São Paulo sua base de 

fãs cresceu exponencialmente nos últimos anos, que serão presenteados com duas apresentações 

únicas em diferentes formatos, o primeiro um side show e a segunda data, dentro do KNOTFEST. O 

amor pelos fãs brasileiros também é recíproco: o vocalista e frontman Oli Sykes – que é casado com a 

modelo e musicista brasileira Alissa Salls – declarou, em seu Instagram, que havia comprado uma 

casa no Brasil, tirado CPF e que era agora “oficialmente brasileiro”. 

Já a banda Motionless in White é bastante conhecida pelos temas mais densos em suas letras e 

maquiagens góticas e mostrará músicas de seu mais recente álbum, lançado no início de junho, 

Scoring The End Of The World, além dos sucessos que os fãs querem ouvir, como “Masterpiece” e 

“Another Life”. 

O show é mais uma realização da 30E – Thirty Entertainment e conta com o patrocínio do super app 

Ame. Clientes Ame também contam com parcelamento em dobro e benefícios exclusivos no dia do 

show, como entrada exclusiva e entrada antecipada. 

Os ingressos já estão disponíveis para venda com pagamento exclusivo com o super app Ame no site 

http://www.eventim.com.br. A venda estará disponível para público geral com outros meios de 

pagamento a partir do dia 29 de junho às 15h. Confira mais detalhes em SERVIÇO abaixo. 

Sobre Bring Me the Horizon: 

O Bring Me the Horizon (abreviado para BMTH) foi formado em 2004 em Sheffield, South Yorkshire, 

Inglaterra e é composto atualmente pelo vocalista Oliver Sykes, o guitarrista Lee Malia, o baixista 

Matt Kean, o baterista Matt Nicholls e o tecladista Jordan Fish. Desde seus primeiros lançamentos – o 

EP “This Is What the Edge of Your Seat Was Made For”, de 2004, e seu álbum de estreia, Count Your 

Blessings, de 2006, já chamavam atenção do público, embora inicialmente tenham sido mal 

recebidos pela crítica. Suicide Season (de 2008), foi o passo que significou uma virada criativa, crítica 

e comercial para a banda, que apresentou uma sonoridade mais eclética. Daí pra a frente, a cada 

álbum a banda vem colhendo melhores resultados.  

http://www.eventim.com.br/


Seu sexto álbum de estúdio, Amo (de 2019), tornou-se o primeiro a ficar no topo das paradas do 

Reino Unido. Além dos seis álbuns de estúdio, eles também lançaram dois EP's e dois álbuns ao vivo. 

Eles receberam quatro Kerrang! Awards, incluindo dois de Melhor Banda Britânica e um de Melhor 

Banda ao Vivo. Eles também receberam duas indicações ao Grammy. O estilo de seus primeiros 

trabalhos, incluindo seu álbum de estreia Count Your Blessings, foi descrito principalmente como 

deathcore, mas eles começaram a adotar um estilo mais eclético de metalcore em álbuns 

posteriores. Além disso, That's the Spirit marcou uma mudança em seu som para estilos musicais de 

rock menos agressivos. Amo viu uma mudança em diferentes gêneros, com a banda misturando o 

peso de seu rock a gêneros como a música eletrônica, o pop e o hip hop. 

Em 2020 a banda lançou o EP Post Human: Survival Horror , que recebeu críticas positivas da 

imprensa especializada, com muitos considerando-o um retorno ao som mais pesado que a banda 

possuía no seu início. O lançamento contou com várias colaborações, entre elas Yungblud e Amy Lee. 

Recentemente o frontman Oli Sykes declarou estarem trabalhando há um ano em um novo álbum e a 

maior dificuldade será escolher entre as 45 músicas já gravadas. 

Sobre Motionless in White: 

O Motionless In White surgiu em Scranton, PA e aproveitou o poder de uma união entre a 

dissonância do metal industrial, o bombástico pop gótico e a iconografia digna de tela grande para 

emergir como uma das forças mais cinematográficas do rock do século XXI, conquistando a fidelidade 

de uma legião de fãs a cada registro lançado.  

Com mais de meio bilhão de streams e visualizações acumulados até o momento, o MIW alcançou 

três estreias consecutivas no Top 5 na Billboard Top Hard Rock Albums Chart e Top Rock Albums 

Chart com Reincarnate [2014], Graveyard Shift [2017] e Disguise [ 2019]. Este último gerou o single 

“Another Life”, que registra mais de 100 milhões de streams até o momento. Também fizeram 

colaborações com Jonathan Davis do Korn, Maria Brink do In This Moment e Dani Filth do Cradle of 

Filth.  

Depois de inúmeros shows e festivais esgotados, o MIW  co-liderou a Trinity Of Terror Tour, lotando 

locais de costa a costa dos EUA e preparando o terreno para o álbum lançado em 2022, Scoring the 

End of the World. Seu primeiro single, “Cyberhex”, ficou no Top 10 do YouTube, enquanto 

“Masterpiece” liderou as plataformas de streaming. Com convidados como Bryan Garris do Knocked 

Loose, Caleb Shomo do Beartooth e o compositor de videogame Mick Gordon, o álbum mostra a 

visão do grupo ampliada mais do que nunca, considerado seu maior trabalho até agora.  

Motionless In White é formada por Chris Motionless [Vocais], Ricky Olson [Guitarra], Ryan Sitkowski 

[Guitarra], Vinny Mauro [Bateria] e Justin Morrow [Baixo]. 

SERVIÇO 

SÃO PAULO 

Data: 16 de dezembro de 2022 

Local: Vibra 



Endereço: Av. das Nações Unidas, 17955 - Vila Almeida, São Paulo - SP, 06142-410 

Abertura da casa: 18h 

Horário do show: BMTH - 21h30 | MIW – 20h 

Classificação etária: 16 anos. De 05 anos a 15 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 Premium: R$ 650,00 (inteira) | R$ 325,00 (meia-entrada legal) 

 Pista: R$ 350,00 (inteira) | R$ 175,00 (meia-entrada legal) 

 Camarote 1: R$ 550,00 (inteira) | R$ 275,00 (meia-entrada legal) 

 Camarote 2: R$ 500,00 (inteira) | R$ 250,00 (meia-entrada legal) 

 


