Bem-vindo a Madrid
A próxima digressão mundial da diva norte-americana da música soul Alicia Keys fará
escala em Madrid, 12 anos depois da sua última visita ao nosso país, para oferecer um
concerto que terá lugar no dia 4 de julho de 2022, no WiZink Center, em que a artista
apresentará o seu sétimo álbum de estúdio, A.L.I.C.I.A., que inclui temas como Time
Machine, Show Me Lovee Underdog.
A intérprete, atriz e compositora norte-americana de R&B e Soul, Alicia Keys, começou a sua
carreira musical em 2001, com o lançamento do seu álbum de estreia, Songs in A Minor , muito
bem acolhido pela crítica e pelo público, e que incluía alguns dos seus grandes êxitos, como Fallin'
e A Woman's Worth.
Este foi o início de uma carreira repleta de grandes êxitos, que inclui a edição de seis discos de
estúdio, mais de 45 cópias de discos vendidos em todo o mundo, e numerosos galardões, entre os
quais se incluem 17 prémios Billboard, 3 American Music Awards e 15 prémios Grammy. O mais
recente foi o prémio Billboard pelo impacto social da sua música, que lhe foi entregue no evento
“Mulheres na Música”, que reconhece a carreira das mulheres na indústria musical.
A autora de temas como If I Ain't Got You , No One , Girl on Fire, You Don't Know My Name e
Empire State of Mind , inicia agora uma nova digressão para apresentar o sseu sétimo álbum de
estúdio, A.L.I.C.I.A., do qual já são conhecidos os temas Time Machine, Show Me Love e o mais
recente, Underdog , que aborda o tema daqueles que são subestimados pela sociedade, e que
mesmo assim conseguem exceder todas as expetativas. Um concerto em que, além de interpretar
os seus novos temas, Alicia Keys revisitará muitos dos seus temas clássicos, num espetáculo que
é também uma fantástica experiência sensorial e multimédia.

Informação de interesse
Quando

Onde

4 de julho de 2022)

WiZink Center

Endereço

Zona

Avenida de Felipe II, s/n 28009

Barrio de Salamanca

Web
https://aliciakeys.com/home/
Autocarro
2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, 71,
143, 146, 152, 156, 215, E2, E3, E4, E5, C1,

Metro
Goya (L2, L4), O'Donnell (L6), Príncipe de
Vergara (L2, L9)
Preço
A partir de 62,50 €

C2, N3, N7
Horário
Finalizado
21:00 h

Tipo
Música, Jazz-blues, Otros
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