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Jonas Brothers
Dez anos depois da sua última visita ao nosso país, o trio norte-americano formado pelos
irmãos Kevin, Joe e Nick regressa aos palcos espanhóis para apresentar o seu novo
álbum, Happiness Begins.
A apresentação do novo trabalho dos Jonas Brothers, o quinto álbum de estúdio do grupo, é a
base do Happiness Begins Tour, uma extensa digressão, que percorrerá perto de 20 cidades
europeias durante 2020.
Galardoados com vários discos de platina, e nomeados aos prémios Grammy, os Jonas Brothers
regressam em força, depois da separação dos seus componentes em 2013, para seguirem
diferentes caminhos artísticos. No início deste ano o grupo anunciou o seu regresso aos palcos,
com o lançamento dos singles Sucker e Cool, que foram recebidos entusiasticamente pelos seus
numerosos fãs.
A trajetória musical dos três irmãos iniciou-se em 2005, com o lançamento do seu álbum It's
About Time (2006). O êxito chegou com a sua vinculação à fábrica Disney, e o disco homónimo
Jonas Brothers (2007), que inclui temas como Hold On, S.O.S. e When You Look Me in the Eyes.
O terceiro álbum do grupo, A Little Bit Longer (2008), consolidou a sua posição como fenómeno
musical internacional, ocupando os primeiros lugares das listas de êxitos, com temas como
Burnin' Up o Tonight. O álbum Lines, Vines and Trying Times (2009) completa a discografia do
grupo, que também inclui as bandas sonoras Music from The 3D Concert Experience, Jonas L.A.
e Camp Rock 2: The Final Jam.

Informação de interesse
Quando

Onde

16 de fevereiro de 2020

WiZink Center

Endereço

Zona

Avenida de Felipe II, s/n 28009

Barrio de Salamanca

Web

Metro

https://jonasbrothers.com/

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 50 €

Horário

Tipo

21:00 h

Música, Pop-rock
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