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No Morumbi, Bon Jovi conduz um grande espetáculo
Mesmo com frio e chuva, o cantor levou grande público ao estádio são-paulino

9

O Morumbi recebeu neste domingo (22) mais uma grande apresentação musical. Desta vez, a banda

norte-americana Bon Jovi se apresentou para uma multidão de fãs que suportou o frio e a chuva

sem demonstrar o menor sinal de que poderia deixar o estádio mais cedo do que o previsto. Público

permaneceu cantando, aplaudindo e pulando a cada música e foram presenteados, no bis, com

grandes hits de Jon.

A apresentação, que teve a abertura do conjunto Nickelback, começou por volta das 20h. Logo na

segunda canção, Bon Jovi mostrou a que veio, emplacando You give love a bad name. Dai em

diante, o vocalista mesclou baladas tradicionais e novas músicas, como Because we can. Bon Jovi,

tão a vontade no Morumbi, elogiou a beleza das mulheres brasileiras e até mesmo imitou Mick

Jagger, com cover de Start me up  (em Sleep when i'm dead).

Perto do fim do set list previsto, a empolgação do público transbordou de vez quando os primeiros

acordes de Bad Medicine foram tocados. O que se viu depois disso foram sucessos atrás de sucessos

em dois períodos de bis oferecidos aos espectadores. Have a nice day e Livin' on a

prayer encerrariam o show de maneira perfeita, quando a chuva já começava a cair no Morumbi.

Mas Bon Jovi queria mais e como presente de despedida ao Morumbi e a São Paulo ainda cantou Oh,

Pretty Woman (de Roy Orbison) e encerrou a apresentação com Born to be my baby.

Este foi o segundo grande evento realizado no Morumbi em 2013. Tradicional palco de eventos

paulistano, o Estádio Cícero Pompeu de Toledo já recebeu quase 150 apresentações musicais dos

mais variados tipos e de renome internacional, como Queen, Kiss, Madonna, Michael Jackson, U2,
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dentre inúmeros outros. 

 

SET LIST NICKELBACK

Animals

Something in your mouth

Photograph

Far Away

Stand together

Savin' me

Too bad

Someday

T-Shirt cannon

Rockstar

Figured you out 

How you remind me

SET LIST BON JOVI

Thats what the water made me

You give love a bad name

Raise your hands

Runaway

Lost highway

It's my life

Because we can

What about now

We've got it going on

Keep the faith

Who said you can't go home

Captain Christ

Born to follow

Sleep when i'm dead (with Star me up)

Bad Medicine

Bis

Wanted dead or alive

Have a nice day

Livin' on a prayer

Bis

Pretty Woman

Born to be my baby

04/06/2015 às 14:00

Com mais uma boa atuação de Boschilia,
Brasil Sub-20 avança no Mundial
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Lucas e a 'dupla alegria' no Morumbi

Fabuloso elogia estreante Osorio: "Método europeu"

Na estreia de Osorio, Tricolor derrota o Grêmio e registra marca histórica

Bastidores de São Paulo x Santos

Tricolor iguala recorde de 2005 e mostra a sua força no Morumbi

Assuntos relacionados: Morumbi, show, Bon Jovi
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Caio Guimaraes · Hacker na empresa Anonymous
a minha mae esteve no show do bon jovi a veia ta sutrtada de tanto que gpostou
Responder · Curtir · 15 de outubro de 2013 às 13:35

Alan Nunes · Isaac Schraiber Prof
Amo vc Bon Jovi
Responder · Curtir · 25 de setembro de 2013 às 07:45

Gilma Ross Estolato · Trabalha na empresa Hering
Melhor Show que já assisti, foi demais!!! Bon Jovi volta logo!!!!
Responder · Curtir ·  · 24 de setembro de 2013 às 18:504

Henrike Ribeiro · Trabalha na empresa TECSIS
realmente a organização deixou a desejar; mas o shows estavam dez sem palavras pra
descrever como foi bom.
Responder · Curtir ·  · 24 de setembro de 2013 às 13:211

Vanessa Rico
Fiquei na Cadeira inferior A, cheguei por volta das 15h e antes das 16 já estava dentro do
estádio sentada, pouca fila e bem organizado........p/mim foi perfeito....tudo......O Bon Jovi
arrasou e Jon e David seguraram muito bem as 2h de Show.......Como sou fã há 23 anos e
fui em todos os outros Shows da banda.....adorei tudo!
Responder · Curtir ·  · 24 de setembro de 2013 às 09:261

Richard Augusto · Segurança. Operador de monitoramento na empresa Vivara
O show foi Maravilhoso mais a organização a altura do Palco e o Som estava muto abaixo
das espectativas, pois quem estava na pista do Centro atras não enxergava nada nem o
telão que ficava mostrando desenhos em vez de mostrar a banda
Responder · Curtir · 24 de setembro de 2013 às 09:13

Tayna Abril · Produtor executivo na empresa Produtora de Eventos - Freelancer
Show maravilhoso, mas organização 0!
Responder · Curtir · 23 de setembro de 2013 às 18:05

Wellington Gomes ·  Quem mais comentou · Gerente na empresa Bagaggio -
OFICIAL
Eu sou do Rio de Janeiro
E fiz questão de ir ao Show do Bon Jovi em 2010 no Morumbi
Tenho certeza que os Shows de Grandes Bandas em SP sempre é mto bom !
Mas a organização sempre deixa a desejar !
Responder · Curtir · 23 de setembro de 2013 às 19:39

Tayna Abril · Produtor executivo na empresa Produtora de Eventos - Freelancer
A música chama-se capitan Crash, e nao Christ.
Responder · Curtir ·  · 23 de setembro de 2013 às 18:041

Caroline Alves Salvador
Uma das minhas favoritas, dói ver o nome errado"
Responder · Curtir · 23 de setembro de 2013 às 19:28

Marcia Fuschini · Designer de Interiores na empresa Profissional liberal
Tudo perfeito e muito organizado. A pontualidade das Bandas foi incrível, demonstrando
assim o respeito e profissionalismo que foi retribuído com a participação e aplausos
incessantes da platéia. Simplesmente inesquecível!!!
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Responder · Curtir ·  · 23 de setembro de 2013 às 17:102

Érika Stracke · FMU
ambos os shows começaram no horario previsto.... excelente!!! pontualidade é td!!! 
Responder · Curtir ·  · 23 de setembro de 2013 às 14:262
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