
 

 

 

DEPECHE MODE TRAZ SUA TURNÊ MUNDIAL ‘GLOBAL SPIRIT 

TOUR’ PARA O BRASIL EM MARÇO DE 2018 
 

  Após a turnê europeia e norte-americana, o Depeche Mode vai se apresentar em estádios no 

México, Colômbia, Peru, Chile e Argentina. No Brasil, a banda se toca no Allianz Parque, em 

São Paulo 

 

 
 

 

O Depeche Mode acaba de anunciar a vinda da turnê mundial Global Spirit Tour para a 

América Latina, trazendo seu impressionante show ao vivo para os fãs no continente e 

confirmando um show no Brasil, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, no dia 27 de março 

de 2018. Será a primeira apresentação da aguardada banda no país em 24 anos.   

 

"Estamos incrivelmente entusiasmados por retornar à América Latina", diz o vocalista Dave 

Gahan. "Não conseguimos ver nossos fãs latino-americanos na última turnê, então sabíamos 

que tínhamos que reparar isso e agendar shows especialmente para eles desta vez." 



 

 

Após a grande turnê europeia neste verão e a próxima turnê no outono na América do Norte, 

a banda continuará a Global Spirit Tour com duas semanas de shows em estádios na América 

Latina em março de 2018. A turnê começará em 11 de março na Cidade do México, e 

continua por Bogotá, Lima, Santiago e Buenos Aires, antes de terminar em São Paulo.  

 

A turnê latino-americana está sendo promovida pela Live Nation, que mantém sua parceria 

global com o Depeche Mode. Os shows no Brasil, Peru e Colômbia são uma realização da 

MOVE CONCERTS. Em São Paulo, o Depeche Mode se apresentará no estádio Allianz 

Parque, no dia 27 de março de 2018.  

 

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site da Livepass.O Hospital Sancta Maggiore 

é o fornecedor oficial de serviços médicos do evento.  

 

A apresentação brasileira faz parte da plataforma Live Music Rocks que conta com o 

patrocínio do Banco do Brasil e Budweiser, a cerveja oficial de shows internacionais. Até 

meados de 2018 toda a plataforma de shows Live Music Rocks levará a assinatura do Banco 

do Brasil, que oferecerá benefícios exclusivos e especiais aos seus clientes portadores do 

Ourocard. Entre os principais estão as pré-vendas exclusivas, desconto de 50% para compra 

de ingressos na função crédito (limitado ao estoque), condições diferenciadas de 

parcelamento, além da possibilidade de troca de pontos Livelo por ingressos com preços 

reduzidos, limitado ao estoque. O Ourocard é o cartão oficial da plataforma e a Cielo, a 

credenciadora oficial. 

 

A Global Spirit Tour divulga o 14º álbum de estúdio da banda, Spirit, lançado em 17 de março 

pela Columbia Records. O marcante primeiro single do álbum, “Where’s The Revolution”, foi 

bem recebido pela crítica e também pelos fãs, sendo aclamado como um forte retorno ao topo 

para o Depeche Mode. Spirit já coleciona elogios dos críticos, com a revista Mojo, que o 

definiu como o melhor álbum do Depeche Mode em anos. 

 

Spirit já está disponível nas lojas virtuais.  

 

 

Depeche Mode Global Spirit Tour – Turnê Latino-americana – Março de 2018 
 

 

11 de  março -  Cidade do México, México, Foro Sol 

16 de  março -  Bogotá, Colômbia, Simon Bolivar Park 

18 de  março -  Lima, Peru, Estadio Nacional 

21 de  março -  Santiago, Chile, Estadio Nacional 

24 de  março -  Buenos Aires, Argentina,  Estadio Unico de la Plata 

27 de  março -  São Paulo, Brasil, Allianz Parque 

http://www.livepass.com.br/event/depeche-mode
http://smarturl.it/Spirit


 

 

 

Sobre o Depeche Mode 

 

Uma das bandas mais influentes, amadas e bem-sucedidas de todos os tempos, o Depeche 

Mode já vendeu mais de 100 milhões de discos e tocou para mais de 30 milhões de fãs ao 

redor do mundo. Formada em 1980, o Depeche Mode – Martin Gore, Dave Gahan e Andy 

Fletcher – continua conquistando sucesso de crítica e comercial ao redor do mundo, tanto no 

estúdio quanto na estrada, com inúmeros artistas citando-os como inspiração e como 

inovadores.  

 

Os 14 álbuns de estúdio da banda alcançaram o Top 10 em mais de 20 países, incluindo os 

EUA e o Reino Unido. Seu último álbum de estúdio, Delta Machine, de 2013, alcançou o 1º 

lugar em 12 países e lançou uma turnê mundial em que a banda tocou para mais de 2,5 

milhões de fãs. No segundo semestre de 2016, a Video Singles Collection do Depeche 

Mode, uma coletânea de três DVDs com mais de quatro horas dos seus revolucionários 

clipes, foi lançada pela SONY Music Entertainment. Seu 14º álbum de estúdio, Spirit, foi 

lançado em 17 de março de 2017 e, junto com a Global Spirit Tour, dá continuidade a história 

de inovação musical e sucesso comercial da banda. 

 

 

SERVIÇO: 

 

DEPECHE MODE ‘GLOBAL SPIRIT TOUR’ 

 

DATA: 27 / MARÇO / 2018 

LOCAL: ALLIANZ PARQUE, SÃO PAULO 

VENDA DE INGRESSOS: Livepass 

PREÇOS (LOTE 1): 

 Budzone Pista premium – R$620,00 

 Budzone Pista premium meia entrada – R$310,00 

 Pista – R$320,00 

 Pista meia entrada – R$160,00 

 Cadeira Nível 1 – R$460,00 

 Cadeira Nível 1 meia entrada – R$230,00 

 Cadeira superior – R$240,00 

 Cadeira superior meia entrada – R$120,00 
 

 
 

http://www.livepass.com.br/

