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Florence + The Machine
A banda inglesa, liderada pela vocalista Florence Welch, visita mais uma vez o nosso país,
no marco da sua nova digressão europeia,High As Hope Tour, para apresentar o seu
quatro álbum de estúdio. A digressão começará em novembro em Inglaterra, visitando
vários países, incluindo a Irlanda, Bélgica, Itália, Polónia e França, entre outros.
O grupo londrino de indie foi criado em 2007, e é liderado pela vocalista Florence Welch,
considerada a grande diva do panorama da música independente. A música de Florence + The
Machine recebeu críticas favoráveis nos principais meios de comunicação, e tem vindo a
conquistar progressivamente maior êxito comercial, convertendo o grupo num dos nomes de
referência da música atual britânica, graças a uma proposta que combina várias sonoridades, do
indie ao folk, passando pelo pop, e sem deixar de lado algumas influências do rock e do soul.
Quase todos os temas do seu novo disco, High As Hope, foram escritos, compostos e gravados
pela própria Florence Welch. A artista revela neste trabalho o seu lado mais íntimo, expondo os
seus medos e as suas inquietações. Um álbum que conta com a colaboração de artistas como
Jamie XX, Kamasi Washington, Sampha, Tobias Tesso Jr. e Kelsey Lu. O grupo britânico já
editou três singles deste trabalho, Hunger, Sky Full of Song e o tema Big God, escrito em parceria
com Jamie XX, com a participação de Kamasi Washington no saxofone.

Informação de interesse
Quando

Onde

21 de março de 2019

WiZink Center

Endereço

Zona

Avenida de Felipe II, s/n 28009

Barrio de Salamanca

Web

Metro

http://florenceandthemachine.net/

Goya (L2, L4), O'Donnell (L6)

Autocarro

Preço

2, 21, 30, 43, 53, 56, 71, 143, 146, 152, 156, E4, C1,
C2

A partir de 46 €

Horário

Tipo

FINALIZADO
21:00 h

Música, Folk, Indie, Otros
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