
Ian Anderson e o Jethro Tull anunciam 

turnê pelo Brasil em Junho 

 

Shows confirmados em São Paulo, Curitiba e Porto Alegre 

fazem parte da turnê mundial "THE PROG YEARS 2020" 

Ingressos para os shows estarão disponíveis na próxima segunda-feira,  

20 de janeiro, a partir das 10h00. Confira links de vendas em SERVIÇO 

Ian Anderson e a banda Jethro Tull anunciaram que estão voltando à estrada em 2020 com a 

turnê mundial "THE PROG YEARS 2020", que chega ao Brasil para apresentações em Curitiba, 

dia 25 de junho, no Teatro Positivo, em Porto Alegre, dia 26 de junho, no Teatro Araujo Viana 

e em São Paulo, dia 27 de junho, no Tom Brasil. Ingressos para os shows estarão disponíveis a 

partir de 20 de janeiro. Confira abaixo em SERVIÇO as informações sobre venda de ingressos.  

"THE PROG YEARS 2020" é baseada fortemente no material dos álbuns mais progressivos do 

Jethro Tull, particularmente nos hits mais pesados do catálogo Tull, álbuns clássicos como 

Stand Up, Benefit, Aqualung, Thick As A Brick, Passion Play e até um toque de Thick As A Brick 2 

de 2012. 



Desde o início, o vocalista Ian Anderson criou uma personalidade musical distinta tocando 

flauta equilibrado em uma perna e fazendo música com uma inclinação histórica. O Jethro Tull 

continua a ocupar um lugar único no coração dos fãs de música progressiva de todo o mundo e 

esses álbuns são o principal foco dessa paixão. 

Nesta turnê, Ian Anderson estará acompanhado pelos músicos David Goodier (baixo), John 

O'Hara (teclados), Joe Parrish (guitarra) e Scott Hammond (bateria). 

“Ao revisitar algumas músicas progressivas, principalmente as mais antigas, que estão entre as 

minhas primeiras tentativas fora do repertório de blues com o qual começamos, tive uma 

sensação extremamente agradável. Ao longo do caminho, nos últimos 50 anos, houve algumas 

que já ressoavam comigo constantemente. Embora pareçam difíceis de tocar, e algumas 

realmente sejam, é impressionante como caem sob meus dedos naturalmente, embora os 

arranjos gerais exijam proezas de memória!"  atesta Anderson. 

A turnê brasileira do Jethro Tull é uma realização da MCA Concerts. Confira as informações 

sobre venda de ingressos em SERVIÇO abaixo. 

 

JETHRO TULL 

 

No início de 1968, um grupo de jovens músicos britânicos, oriundos de várias bandas regionais 

falidas se reuniu em Luton, no norte de Londres. Com um amor comum pelo Blues em 

particular e várias outras formas musicais, eles começaram a conquistar um público pequeno, 

mas entusiasmado, em vários bares e clubes do sul da Inglaterra. O rumo do sucesso começou 

quando eles receberam a residência de quinta à noite no famoso Marquee Club de Londres, na 

Wardour Street, Soho. 



O início do Jethro Tull aconteceu com seu primeiro álbum voltado para o blues, This Was, no 

fim de 1968, antes de lançar outros trabalhos mais caseiros em 1969 como Stand Up e uma 

enxurrada de lançamentos individuais, incluindo Living In The Past, no mercado do Reino 

Unido. 

Benefit, Aqualung e Thick As A Brick se seguiram e o sucesso da banda aconteceu 

internacionalmente. Vários membros entraram e sairam da formação, mas o carismático 

vocalista, compositor e flautista Ian Anderson continuou a liderar o grupo através de suas várias 

encarnações musicais. 

Jethro Tull foi, em meados dos anos setenta, um dos grupos de maior sucesso ao vivo no 

cenário mundial, rivalizando com Zeppelin, Elton John e até os Rolling Stones. Surpreendente, 

na verdade, para um grupo cuja extravagância estilística mais sofisticada e evoluída estava 

longe da norma pop e rock daquela época. 

Com cerca de 30 álbuns e mais de 50 milhões de vendas, , o aparentemente "não comercial " 

Tull continuou nas próximas três décadas a viajar para se apresentar a  fãs em todo o mundo. 

Depois de quarenta anos, o repertório Tull ainda é realizado tipicamente mais de uma centena 

de shows todos os anos por Ian Anderson em suas contínuas turnês pelo mundo. Ian 

permanece no centro de um grupo de músicos que às vezes mudam, mas sempre têm a em 

comum o virtuosismo musical que Anderson busca.  

SERVIÇO 

Curitiba 

Data: 25 de junho, quinta-feira 

Local: Teatro Positivo 

Horário: 21h00 

Classificação etária: 14 anos 

Venda Online: www.diskingressos.com.br 

PREÇO DOS INGRESSOS 

Plateia Premium 

Inteira R$680,00  

Meia R$340,00  

Promocional R$510,00 

Plateia Inferior  

Inteira R$580,00  

Meia R$290,00  

Promocional R$435,00 

Plateia Superior  

Inteira R$480,00  

www.diskingressos.com.br


Meia R$240,00  

Promocional R$360,00 

DESCONTOS PROMOCIONAIS 

• Clube Disk Ingressos: Desconto de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor de inteira, 

na compra de até 02 (dois) ingressos por associado. 

• Clube Gazeta do Povo: Desconto de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor de inteira, 

na compra de até 02 (dois) ingressos por associado. 

• Programa Benefícios do Teatro Positivo: Desconto de 25% 

Venda Online: www.diskingressos.com.br 

 

Porto Alegre 

Data: 26 de junho, sexta-feira 

Local: Auditório Araújo Vianna 

Horário: 21h00 

Classificação etária: 14 anos 

Venda online: www.sympla.com.br 

PREÇO DOS INGRESSOS 

Plateia Gold  

Inteira R$ 680,00 

Meia R$ 340,00 

Solidário R$ 370,00 

Plateia Baixa Central  

Inteira R$580,00  

Meia R$290,00  

Solidário R$320,00 

Plateia Baixa Lateral  

Inteira R$480,00  

Meia R$240,00  

Solidário R$270,00 

Plateia Alta Central  

Inteira R$480,00  

Meia R$240,00  

Solidário R$270,00 

Plateia Alta Lateral  

Inteira R$380,00  

www.sympla.com.br


Meia R$190,00 

Solidário R$220,00 

DESCONTOS PROMOCIONAIS 

• Ingresso Solidário: Mediante doação de 1Kg de alimento não perecível. 

Obs.: Promoções não cumulativas com outros descontos previstos por Lei. 

Venda online: www.sympla.com.br 

 

São Paulo 

Data: 27 de junho, sábado 

Local: Tom Brasil 

Horário: 21h00 

Classificação etária: 16 anos 

Venda Online: www.eventim.com.br 

PREÇO DOS INGRESSOS 

Mesas VIP  

Inteira R$680,00  

Meia R$340,00  

Mesas Setor 

Inteira R$580,00  

Meia R$290,00  

Mesas Setor 2 

Inteira R$480,00  

Meia R$240,00  

Mesas Setor 3 

Inteira R$380,00  

Meia R$190,00 

Camarotes 

Inteira R$680,00 

Meia R$340,00 - 

Frisas 

Inteira R$480,00  

Meia R$240,00  

Cadeira Alta 

Inteira R$380,00 

Meia R$190,00 

www.eventim.com.br


Venda Online: www.eventim.com.br 

 


