Rock in Rio 2019: King Crimson encerra a noite no Palco Sunset
A lendária banda que acaba de completar 50 anos, em janeiro, se
apresenta pela primeira vez no Brasil
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2018 – Tendo acabado de celebrar seu 50º aniversário
no dia 13, em clima de festa, anunciam a vinda ao Brasil para apresentar um espetáculo
emblemático para seus fãs em um palco nada convencional: o Sunset, do Rock in Rio –
famoso por promover encontros inesperados e que já recebeu grandes nomes da cena
musical mundial, como Alice Cooper e Arthur Brown.
A primeira apresentação de King Crimson no Brasil está marcada para o dia 6 de
outubro. O Rock in Rio acontece nos dias 27, 28 e 29 de setembro, 3, 4, 5 e 6 de outubro
de 2019, na Cidade do Rock (Parque Olímpico, Barra da Tijuca – Av Salvador Allende,
s/n). A venda dos ingressos para o Rock in Rio está marcada para o dia 11 de abril, a
partir das 19h. Para mais informações sobre o maior festival de música e entretenimento
do mundo e a compra de ingressos basta acessar www.rockinrio.com.
King Crimson já passou por várias formações e alguns períodos de hiato. Robert Fripp é
o único integrante que faz parte de todas as formações. Com treze álbuns de estúdio,
eles estarão aqui no Brasil para comemorar seu 50º aniversário com seus fãs. Além de
Fripp, a banda, criada em 1969, conta com os músicos multi-instrumentistas: Mel
Collins, Tony Levin, Pat Mastelotto, Gavin Harrison, Jakko Jakszyk, Bill Rieflin e Jeremy
Stacey.
O álbum de estreia In the Court of the Crimson King é considerado o primeiro trabalho
artisticamente organizado como um disco de Rock Progressivo. A banda foi indicada ao
Grammy de melhor performance de Rock Instrumental em duas ocasiões, 1982 e 1995.

Sobre o Rock in Rio
O Rock in Rio é o maior evento de música e entretenimento do mundo. Criado em 1985
e com 34 anos de vida, é parte relevante da história da música mundial. O evento já
soma 19 edições, 112 dias e 2.038 atrações musicais. Ao longo destes anos, mais de 9,5
milhões de pessoas passaram pelas Cidades do Rock. Nas redes sociais, os números da
edição de 2017 são bem impactantes. São 143 milhões de pessoas alcançadas por

conversas espontâneas sobre o Rock in Rio e 41,9 milhões de visualizações de vídeos nas
redes do festival somente durante os dias de evento.
Nascido no Rio de Janeiro, o evento conquistou não só o Brasil como, também, Portugal,
Espanha e Estados Unidos, sempre com a ambição de levar todos os estilos de música
aos mais variados públicos.
Muito mais que um evento de música, o Rock in Rio pauta-se também por ser um evento
responsável e sustentável. Em 2001, por meio do projeto social “Por um mundo
melhor”, assumiu o compromisso de conscientizar as pessoas para o fato de que
pequenas atitudes no dia a dia são o caminho para fazer do mundo um lugar melhor
para todos. Em 2013, o Rock in Rio recebeu a certificação da norma ISO 20121 – Eventos
Sustentáveis, um reconhecimento do poder realizador da marca que desenvolve
diversas ações com vista à construção de um mundo melhor, como a criação de 212,5
mil empregos diretos e indiretos no total das 19 edições, e mais de R$ 100 milhões
investidos em causas socioambientais e a construção de um legado positivo para as
cidades onde o evento é realizado. Em 2016, foi anunciado o Amazonia Live, projeto
socioambiental do Rock in Rio, presente nas edições do festival até 2019 em todos os
países onde o evento é realizado. Com o projeto, já foram angariadas mais de 73 milhões
de árvores por meio de doações.
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