Bem-vindo a Madrid
O artista canadiano The Weeknd visita o Estádio Cívitas Metropolitano no dia 18 de
julho de 2023, para oferecer um concerto inserido no prolongamento da sua digressão
After Hours til Dawn Tour, em que apresentará o seu álbum de estúdio Dawn FM
, publicado em 2022. Este trabalho segue-se ao seu quarto álbum, After Hours
(2020), um dos mais relevantes da sua trajetória, que inclui temas como Blinding
Lights, Heartless e After Hours.
Abel Makkonen Tesfaye, mais conhecido pelo seu nome artístico The Weeknd, é um cantor,
compositor e produtor canadiano, que se deu a conhecer no final de 2010, quando publicou vários
temas de modo anónimo na plataforma YouTube.
Em 2011 editou três mixtapes , a que deu o título de House of Balloons , Thursday e Echoes of
Silence , que foram aclamadas pela crítica, mas foi só em 2013 que editou o seu primeiro álbum
de estúdio, Kiss Land , que alcançou o posto número dois da lista Billboard 200 dos EUA,
vendendo mais de 96 000 cópias.
Em 2015 editou o disco Beauty Behind The Madness , que continha os temas Can't Feel My Face
e Earned It , que se converteram em grandes êxitos. O single Earned It foi escolhido para tema
principal da banda sonora do filme Cinquenta sombras de Grey , o que lhe valeu uma nomeação
para os prémios Oscar na categoria de Melhor Canção Original.
Starboy (2016) foi o título escolhido para o seu terceiro álbum, que contou com a colaboração de
grandes nomes do mundo da música, como Daft Punk, Lana Del Rey, Future e Kendrick Lamar, e
que incluía temas como Starboy e I Feel It Coming. Em 2020 é a vez de After Hours , que contém
influências de new wave e dream pop , com temas como Blinding Lights, Heartless, In Your Eyes,
Save Your Tears e Scared to Live, este último da autoria de Elton John.

Distinguido com três Grammy, nove Billboard Music Awards, dois American Music Awards e nove
prémios Juno Awards ao longo da sua carreira, The Weeknd embarca agora numa nova digressão,
para apresentar o seu quinto trabalho, Dawn FM (2022), que conta com a participação dos
artistas Tyler, the Creator, Lil Wayne e Jim Carrey. Um álbum produzido por The Weeknd com a
colaboração de Max Martin, Oscar Holter, Quincy Jones e Oneohtrix Point Never, entre outros, do
qual foram editados os singles Take My Breath, Sacrifice e Out of Time.
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https://www.theweeknd.com/
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