SWU Starts With You
O cantor e compositor japonês Miyavi e a banda
norte-americana Down são confirmados no line up
do festival
27 de julho de 2011 - O SWU Music and Arts Festival confirma mais dois nomes em
sua programação: o multi instrumentista, cantor e compositor janonês Miyavi, um
ícone em seu país com sua mistura de pop, rock, jazz, salsa, rap e hip hop, e a banda de
rock Down, com seu “southern rock/metal” de Nova Orleans, e que em sua formação
traz o ex-vocalista do Pantera. As duas atrações, Miyavi e os roqueiros da banda
Down, estes pela primeira vez no Brasil, se apresentam no festival no dia 14 de
novembro.
Nos palcos do SWU, que terão 70 atrações nacionais e internacionais, entre os dias 12
e 14 de novembro, na cidade paulista de Paulínia, já foram confirmados os nomes de
Peter Gabriel, Faith No More, The Black Eyed Peas, Snoop Dogg, Damian Marley,
Sonic Youth, Megadeth, Michael Franti & Spearhead, 311, Primus e os DJs Sven Väth,
Frankie Knuckles e James Murphy.
Os ingresso de Pista (dias isolados) ou Passaporte Pista (pacote de ingressos com
desconto para os três dias de festival), estão à venda desde o último dia 11. Para este
primeiro lote o público encontrará ingressos a preços promocionais, até 29 de agosto –
após essa data, os ingressos serão comercializados a preços cheios. Eles podem ser
comprados pela Internet (http://www.ingressorapido.com.br) e pelo Call Center
(4003-1212) que funciona de segunda a sábado, das 9h às 22h, e nos domingos e
feriados das 11h às 22h. Os ingressos podem ser adquiridos ainda em 67 pontos de
venda espalhados por todo o Brasil (veja relação completa de endereços e horários de
atendimento no serviço abaixo).

Miyavi
O cantor japonês Miyavi iniciou sua carreira na banda Due'le Quartz, em 1999, com
apenas 16 anos, substituindo o guitarrista original, que teve de sair do grupo. Na
época, conhecido por Miyabi, ele assumiu a guitarra e o backing vocal e ficou
rapidamente conhecido pela habilidade no instrumento e facilidade com a
composição. Miyavi permaneceu na banda até seu término, em 2002, quando muda
seu nome artístico para Miyavi e resolve seguir carreira solo. Seu primeiro
álbum, "Gagaku", e seu primeiro vídeo, "Girls, Be Ambitious", surpreenderam os
antigos fãs do Due'le Quartz que se acostumaram a vê-lo de uma forma
completamente diferente, tanto artística como fisicamente. O artista já tinha
adicionado elementos de outros estilos musicais a sua música. Mesmo assim, em
2004, o maxi-single "Ashita, Genki ni Naare" atingiu o topo das paradas japonesas.
Somente por volta de 2005 Myiavi teve a ajuda de uma banda de apoio na gravação de
suas músicas (até então, ele mesmo gravava todos os instrumentos, além de cantar).

Seu estilo musical variou muito ao longo dos anos, passando desde o pop mais
animado ao pop romântico, rock, eletrônico, com doses de salsa e jazz, entre outros.
Miyavi já disse diversas vezes que não sente a necessidade de se manter preso a
somente um estilo, a um padrão, preferindo fazer experimentações e mistura de sons,
criando algo único. A mais nova adição foi o rap/hip hop, com a entrada do grupo
Kavki Boiz em sua banda. Em 2007 realizou seu primeiro show nos Estados Unidos, em
Las Vegas. Desde 2006, embora mantendo carreira solo, Miyavi integra também a
banda S.K.I.N., que fez sua estreia ao vivo em 2007, em Long Beach, Estados
Unidos. Em 2009 casou-se com a cantora pop Melody.
Site oficial: http://myv382tokyo.com/

Down
O Down é uma banda do gênero conhecido como southern rock/metal, formada em
1991 na cidade norte-americana de Nova Orleans. A banda é composta por Phil
Anselmo (ex-vocalista do Pantera e do Superjoint Ritual), Pepper Keenan (guitarrista e
vocalista de Corrosion of Conformity), Kirk Windstein (guitarrista e vocalista do
Crowbar), Pat Bruders ( baixista) e Jimmy Bower (baterista de Crowbar e guitarrista de
Superjoint Ritual e do Eyehategod). Seu álbum de estreia, NOLA (iniciais de New
Orleans - Louisiana, um conhecido termo para a cena de Doom Metal de Louisiana),
lançado em 1995, teve a participação de Todd Strange (Crowbar) e posicionou a banda
como uma das grandes influências do rock underground norte-americano. Lançaram
mais dois celebrados álbuns de estúdio, em 2002 e 2007, e já fizeram várias turnês
pelo mundo, apresentando-se nos mais conceituados festivais do gênero, como o
Ozzfest. No ano passado, a banda lançou um CD e um DVD ao vivo - "Diary of a Mad
Band: Europe in The Year of VI".
Site oficial: http://www.down-nola.com/

SWU – Starts With You - Programação
PALCOS PRINCIPAIS
12 nov: Black Eyed Peas; Snoop Dogg; Damian Marley; Michael Franti & Spearhead
13 nov: Peter Gabriel;
14 nov: Faith No More; Megadeth; Sonic Youth; Primus; 311; Down; Miyavi

GREENSPACE
12 nov: James Murphy; Frankie Knuckles

14 nov: Sven Väth

Já estão à venda os ingressos para Pista e Passaporte Pista, com preços promocionais
por tempo limitado.
A venda de ingressos para o SWU (Starts With You – Começa Com Você), que vai
acontecer nos dias 12, 13 e 14 de novembro na cidade paulista de Paulínia, reunindo
um line up com cerca de 70 atrações nacionais e internacionais, já se iniciou desde
segunda-feira, dia 11 de julho. O público poderá adquirir ingressos para Pista (dias
isolados) ou Passaporte Pista (pacote de ingressos com desconto para os três dias de
festival).
Para este primeiro lote o público encontrará ingressos a preços promocionais, até 29
de agosto – após essa data, os ingressos serão comercializados a preços cheios. O
preço promocional do ingresso de pista é R$ 210 (R$ 105 meia entrada) e o preço
promocional do passaporte é R$ 535,50 (R$ 267,75 meia entrada) – que é o somatório
dos preços de três dias, com 15% de desconto.
Os ingressos poderão ser comprados pela Internet (www.ingressorapido.com.br) e
pelo Call Center (4003-1212) que funciona de segunda a sábado, das 9h às 22h, e nos
domingos e feriados das 11h às 22h. Os ingressos podem ser adquiridos ainda em 67
pontos de venda espalhados por todo o Brasil (veja relação completa de endereços e
horários de atendimento no serviço abaixo).
Quem optar pela compra nos pontos de venda não pagará taxa de conveniência. Pela
Internet e Call Center, a taxa de conveniência foi reduzida para 10%, metade do valor
cobrado no ano passado.
Os pontos de venda terão as seguintes formas de pagamento: dinheiro; Cartões de
Crédito (Visa, Mastercard, Diners, Amex, Hipercard, Aura); Cartões de Débito (Visa
electron e Redeshop) e Cartão Benefício (Nutricash). O pagamento com cartões de
crédito poderá ser parcelado em até 6x sem juros.
No caso das entradas de valor inteiro, cada pessoa poderá comprar até 06 ingressos
por CPF.
Todos os lotes terão ingressos de meia entrada. Estudantes, aposentados, idosos
(acima de 60 anos) e professores da rede pública estadual de ensino de São Paulo
podem adquirir 01 ingresso de meia-entrada por CPF. No ato da compra de meiaentrada, bem como na chegada do evento, é obrigatória a apresentação dos seguintes
documentos:
Estudantes e alunos de pós-graduação: carteira de estudante; boleto bancário da
faculdade atualizado; declaração escolar ou declaração de freqüência; documento de
identidade com foto (cursos profissionalizantes, cursos técnicos e de idiomas não dão
direito a compra de meia-entrada).
Aposentados: comprovação da aposentadoria; documento de identidade com foto.
Idosos (acima de 60 anos): documento com foto que comprove a idade do cliente.

Professores da rede pública estadual de São Paulo: carteira funcional emitida pela
Secretaria Estadual da Educação; holerite; documento com foto.
Nas compras de meia-entrada via Call Center ou Internet, o cliente deve informar os
dados referentes aos documentos solicitados.
A censura do festival é de 18 anos, mas, a exemplo do ano passado, a organização fará
esforços junto às autoridades competentes para obtenção do respectivo alvará, na
maior brevidade possível, permitindo a entrada de menores.
Portadores de necessidades especiais contarão com acesso diferenciado ao local do
evento e área específica para assistir aos shows de todos os palcos.
A venda de ingressos para Camping e Pacote Vip será realizada a partir de agosto, em
data a ser posteriormente divulgada.

O Festival
O SWU 2011 terá este ano quatro palcos. São dois principais, o Palco Energia e o Palco
Consciência; o palco New Stage, onde se apresentarão novas tendências e bandas
alternativas; e a grande tenda de música eletrônica, a Greenspace.
Para receber o festival, a cidade de Paulínia reservou um local com uma área total de
1.700.000 m2 – dos quais 445.000 m2 serão a área da Arena. Na área restante estarão
distribuídos cinco parques para Camping, com espaço para até 2.500 barracas (até 10
mil pessoas), banheiros com água reutilizada e temporizador, estacionamento
próximo, praça de alimentação e área de convivência.

