
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Adam Evald, nome da nova música europeia, faz show no 
Santander Cultural 

 
 A Suécia tem se caracterizado, nos últimos anos, em trazer muitas novidades para a música 

mundial e Adam é uma destas gratas novidades. 

 
 

Porto Alegre, 13 de junho de 2017 – Em junho, a atração musical da unidade de cultura do 
Santander em Porto Alegre é Adam Evald, músico sueco de chamber pop. O subgênero alternativo 
é uma espécie de pop com abordagem um pouco mais densa, que traz elementos da música erudita 
ao rock. O artista, que canta e toca teclado no show do Santander Cultural, dia 24, às 17h, divide o 
palco com Caroline Karpinska no violino. Seu pop se mistura ao toque da música clássica em 
melodias tão claras quanto suas letras, criando um mapa aberto de emoções.  
Desde sua estreia em 2012, Adam já rodou o mundo em turnê. Passando por mais de 30 países, incluindo 
Rússia, Índia e Japão, contabiliza mais de 300 shows. Já se apresentou duas vezes no Brasil, com 
participações no Sofar Sounds, Record, entre outras apresentações e parcerias com artistas locais. Há 
um ano e meio, lançou seu álbum de estreia, Love Knuckles Peace Dove, com dez faixas transbordando 
paixão e confiança. Agora, está no processo de composição de seu sucessor, “White Night Black Out”, 
previsto para o segundo semestre de 2017.  
 

DIA SEMANA HORA LOCAL ATRAÇÃO INGRESSO 

24/06 SÁBADO 17h ÁTRIO Show com ADAM 
EVALD 

R$ 12,00 – MPB 

 

Ingressos antecipados pelo site myticket.com 
Estudantes e pessoas acima de 60 anos pagam meia-entrada. 
Funcionários e clientes Santander têm entrada franca. 
 
Santander Cultural 
Rua Sete de Setembro, 1028 | Centro Histórico 
Porto Alegre RS Brasil  90010-191 
Telefone: 51 3287.5500 
scultura@santander.com.br | www.santandercultural.com.br 
 
Horário de funcionamento 
Ter a sábado, das 10h às 19h 
Domingos, das 13h às 19h 
Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h 
Não abre aos feriados 

mailto:scultura@santander.com.br
http://www.santandercultural.com.br/


 

 

 

 

      
 

 

 

 

 
 
Santander – Relações com a Imprensa 
Mariele Salgado Duran  
(51|) 3217-3401 | 9189-8847 
e-mail: assessoria@marielesalgado.com.br 
 
Relações com a Imprensa  
(11) 3553-0116 / 2623 / 5157 / 7366 /5244 
E-mail: imprensa@santander.com.br 


