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Jess Glynne
A artista com mais números 1 nas listas de singles do Reino Unido visita novamente
Espanha para um concerto integrado na digressão de apresentação do seu novo trabalho,
Always In Between, cujo single I'll be therejá ocupa um lugar nas listas de êxitos.
A jovem artista britânica Jess Glynne alcançou a fama em 2014 com um dos grandes clássicos da
música pop da década, Rather Be, de Clean Bandit, ocupando o primeiro posto das vendas de
álbuns do Reino Unido.
Depois das suas colaborações com Clean Bandit e Tinie Tempah, e do êxito dos singles Hold my
hand e Don’t be so hard on yourself, ambos incluídos no seu primeiro disco, 'I cry when I laugh
(2015), Glynne apresenta agora o seu segundo trabalho, Always In Between.
Os singles I’ll Be There e All I Am, temas que formam parte do disco, continuam a tendência do
seu trabalho anterior, com um uma sonoridade fresca, mensagens positivas e melodias que
permanecem no ouvido.
A cantora e compositora britânica acumula já mais de 500 milhões de reproduções no seu canal
de YouTube, tendo sido galardoada em 2015 com um prémio Grammy para o melhor trabalho de
Música Dance. Nesse mesmo ano, Glynne foi a segunda artista britânica, depois de Cheryl Cole,
com cinco temas a alcançarem o número um da lista dos singles mais vendidos do Reino Unido.

Informação de interesse
Quando

Onde

1 de março

La Riviera

Endereço

Zona

Paseo Bajo de la Virgen del Puerto, 3 28005

Madrid Río

Web

Metro

https://jessglynne.co.uk/

Príncipe Pío (L6, L10, R), Puerta del Ángel (L6)

Autocarro

Cercanías (Local train)

25, 31, 33, 36, 39, 41, 50, 62, 65, 138, C1, C2

Madrid-Príncipe Pío

Preço

Horário

28 €

FINALIZADO
21:00 h

Tipo
Música, Otros, Pop-rock
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