Primeiros 1000 passes de 3 dias do MEO Kalorama 2023 à venda amanhã, dia 24 de novembro, a
partir das 10H00, com o Pack MEO Kalorama e apenas nas lojas MEO. Pré-venda nacional e
internacional tem início no dia seguinte em Seetickets.pt. Ambas as fases são exclusivas para a
comunidade MEO Kalorama que participou na primeira edição do festival em 2022. Venda geral
do passe de 3 dias começa no dia 29 de novembro.
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Arcade Fire, Florence + The Machine, The Blaze, Foals,
Metronomy, Amyl & The Sni ers, Capitão Fausto, Dino
D’Santiago e Rita Vian hoje anunciados no MEO
KALORAMA 2023, que decorre no Parque da Bela Vista
nos dias 31 de agosto, 1 e 2 de setembro

Em 2023, o festival MEO Kalorama regressa ao Parque da Bela Vista nos dias 31 de
agosto, 1 e 2 de setembro e anuncia hoje as suas primeiras grandes con rmações:
Arcade Fire, Florence + The Machine, The Blaze, Foals, Metronomy, Amyl & The Sni ers e
os portugueses Capitão Fausto, Dino D’Santiago e Rita Vian.
Os Arcade Fire chegam ao MEO Kalorama após uma passagem apoteótica por Lisboa
com a sua “WE” tour no passado mês de setembro, em duas noites que esgotaram no
espaço de dias e vieram reforçar o amor incondicional mútuo que o país e a banda
continuam a sentir, quase 20 anos depois da sua mítica estreia ao vivo. Já Florence + The
Machine junta um novo capítulo ao romance que há mais de uma década vem mantendo
com o nosso país, desta vez no cenário idílico do Parque da Bela Vista, que parece ter
sido desenhado para a receber.
Com atuações em Portugal desde 2018, em que vêm somando fãs, set após set, os
cinematográ cos The Blaze vão atuar para a maior plateia de sempre no nosso país,
con rmando a entrada na restrita corte da música eletrónica, em que se distinguem ao
vivo pela criação sincronizada de música e conteúdos visuais. Intensa e el é também a
relação dos Foals e dos Metronomy com Portugal, que visitam amiúde e cuja recepção
eufórica por parte do público parece sempre a de uma celebração em família: os
primeiros trazem guitarras e os segundos sintetizadores mas no m ambos des am um
repertório de canções pop perfeitas, que no MEO Kalorama deverão encontrar um coro
a nado e pronto a entregar-se à grande festa que se espera sempre dos concertos de
ambas as bandas .
Já os australianos Amyl & The Sni ers aterram no MEO Kalorama para descarregar
rajadas de energia punk, destiladas por uma vocalista que levanta plateias com a força
de um tornado. O festival revela ainda os seus primeiros artistas nacionais: depois de
este ano terem celebrado os 10 anos do seu disco de estreia “Gazela”, os Capitão
Fausto vão atravessar 2023 focados na gravação do seu quinto álbum de originais,
aceitando o convite do MEO Kalorama para uma das suas poucas atuações ao vivo no
próximo ano; já Dino D’Santiago estreia-se ao vivo no MEO Kalorama num ano que se
prevê de consagração, com plateias cada vez mais vastas para cantarem, dançarem e
comungarem ao som único do seu Batuku mesclado com hip hop e eletrónica, de que o
último álbum “Badiu” é emblemático; por último, Rita Vian integra a corrente de artistas
que apresentam uma nova expressão da tradição a partir da música urbana, em
particular eletrónica, e traz a promessa de música nova na sua primeira atuação no
festival.
Consulte o press kit completo aqui.
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Os primeiros 1000 passes de 3 dias são colocados à venda em exclusivo nas lojas MEO,
amanhã, dia 24 de novembro, às 10H00, com o Pack MEO Kalorama 2023, que contém
uma edição artística com curadoria Underdogs, pelo valor de 125€. A aquisição é
limitada a uma unidade por pessoa e reservada à vasta comunidade MEO Kalorama, que
começou a criar-se na primeira edição do festival. Será por isso necessário fazer prova

de participação na edição de 2022, apresentando um item o cial como a pulseira, o
bilhete, o copo ou a T-shirt do festival numa das seguintes lojas MEO: Colombo, Picoas,
Chiado, Entrecampos e Amoreiras em Lisboa; Almada Fórum em Almada; Alma Shopping
em Coimbra; Rotunda da Boavista e Norte Shopping II no Porto; GaiaShopping em Vila
Nova de Gaia; Braga Parque em Braga; Fórum Algarve em Faro; Glicínias em Aveiro;
Oeiras Parque em Oeiras e Alegro no Montijo.
Através do Workshop Reutilização Criativa, a artista visual Raquel Belli, com a curadoria
Underdogs, transmitiu as técnicas artesanais tradicionais que utiliza no seu trabalho aos
membros da associação Chelas é o Sítio. Com as competências adquiridas, cerca de 20
pessoas trabalharam durante vários dias nestas 1000 obras que integram o Pack MEO
Kalorama, criadas a partir do “Templo do Som / Temple of Sound”, a instalação do artista
AkaCorleone que envolveu o Palco MEO na primeira edição do festival, em 2022.
Produzido pela comunidade de Chelas a partir desta obra de arte, o Pack MEO Kalorama
simboliza as várias missões do festival: sustentabilidade, integração social, economia
circular e arte. No âmbito da dedicação do festival às questões ambientais e ao seu
compromisso de minimizar o desperdício, o workshop veio dar uma nova vida à lona,
reutilizando-a de forma artística na concepção de outputs criativos que espelham os
valores e identidade do festival.O Workshop Reutilização Criativa alinha-se com uma
lógica de economia circular, sublinhando o papel da arte e cultura enquanto pilares
essenciais para a sustentabilidade e preservação do meio ambiente. É também uma
continuação do trabalho da Underdogs enquanto plataforma cultural, que visa estreitar
os laços entre a arte, a cidade e as suas várias populações, aqui em estreita colaboração
com o MEO Kalorama.
No dia 25 de novembro tem início a segunda fase de pré-venda do passe de 3 dias do
MEO Kalorama 2023 em Seetickets.pt, mantendo-se o valor de 125€ e a exclusividade
para participantes na edição de 2022. A plataforma Seetickets.pt disponibilizará
antecipadamente aos clientes que adquiriram bilhetes para a primeira edição do MEO
Kalorama um código promocional, que lhes permitirá aceder à compra de até 2 passes
para a edição de 2023.
No dia 29 de novembro terá início a venda geral do passe de 3 dias do MEO Kalorama
através da Seetickets, nos locais habituais em Portugal e on-line para o resto do mundo,
com o preço de 145€.
O festival dá também hoje a conhecer o seu relatório de sustentabilidade, com os
resultados dos 8 compromissos assumidos na sua primeira edição, alinhados com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Geral das Nações Unidas,
medidos no nal do evento e que servirão de base para de nir as metas para a edição de
2023.
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Recorde-se que o MEO Kalorama esgotou os passes de 3 dias na sua primeira edição,
em que teve como cabeças de cartaz os Arctic Monkeys (que esgotaram os bilhetes
diários no dia em que atuaram), The Chemical Brothers e Nick Cave & The Bad Seeds,
tendo recebido cerca de 112.000 visitantes, entre os quais mais de 30% estrangeiros.

O MEO Kalorama é organizado pela Last Tour.
Mais informações em www.meokalorama.pt
O MEO Kalorama pelo seu naming sponsor MEO
É com grande entusiasmo e emoção que o MEO volta a fazer parte da história do MEO
Kalorama, um festival que respira arte e sustentabilidade, conceitos indissociáveis do
posicionamento do MEO enquanto marca de causas. A primeira edição foi um sucesso,
deixando saudades aos milhares de festivaleiros que por lá passaram durante os três
dias de festival. A edição 2023 avizinha-se igualmente marcante e estamos muito
satisfeitos por poder contribuir com a nossa tecnologia para uma experiência única e
enriquecedora, ligando as pessoas à vida. O regresso dos festivais de verão foi, sem
dúvida, uma lufada de ar fresco para todos nós, e o MEO tem, uma vez mais, a
possibilidade de ligar e surpreender através de um elemento tão agregador e vibrante
como a música. E o MEO Kalorama acrescenta à música outras vertentes que fazem a
diferença numa altura em que o mundo precisa de ter foco em valores de humanização.
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Administrador - João Epifânio, Chief Sales O cer B2C da Altice Portugal

First 1000 MEO Kalorama 2023 3-day passes on sale tomorrow, 24 November, starting at 10.00
am, with the MEO Kalorama Pack and only in MEO shops. National and international pre-sales
start on the following day at Seetickets.com. Both pre-sales are exclusive for the MEO Kalorama
community that attended the rst edition of the festival in 2022. General sale of the 3-day pass
starts on November 29.
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Arcade Fire, Florence + The Machine, The Blaze, Foals,
Metronomy, Amyl & The Sniffers, Capitão Fausto, Dino
D'Santiago and Rita Vian announced today at MEO
KALORAMA 2023, taking place at Parque da Bela Vista on
31 August, 1 and 2 September

Arcade Fire will arrive at MEO Kalorama after an apotheosis in Lisbon with the "WE" tour
last September, in two nights which sold out in a few days and came to strengthen the
unconditional mutual love which the country and the band still feel, almost 20 years after
their mythical live debut. Florence + The Machine, for her part, adds a new chapter to the
romance she has maintained with Portugal for over a decade, this time in the idyllic
setting of the Parque da Bela Vista, which seems to have been designed to welcome her.
With performances in Portugal since 2018, in which they have been adding fans, set after
set, the cinematic The Blaze will perform for the largest audience ever in the country,
con rming their entrance into the restricted court of electronic music, in which they
distinguish themselves live by the synchronised creation of music and visual content.
Intense and faithful is also Foals' and Metronomy's relationship with Portugal, which they
often visit and whose euphoric reception by the audience always seems to be a family
celebration: the rst ones bring guitars and the second synthesizers, but in the end both
unravel a repertoire of perfect pop songs, which at MEO Kalorama should nd a tuned
choir ready to give in to the great party which is always expected from the concerts of
both bands.
The Australians Amyl & The Sni ers land on MEO Kalorama to unload bursts of punk
energy, distilled by a vocalist who lifts the audience with the strength of a tornado. The
festival also reveals its rst national artists: after this year having celebrated the 10 years
of their debut album "Gazela", Capitão Fausto will cross 2023 focused on recording their
fth original album, accepting MEO Kalorama's invitation for one of their few live
performances next year; Dino D'Santiago will make his live debut at MEO Kalorama in a
year which is expected to be a year of consecration, with increasingly large audiences to
sing, dance and commune to the unique sound of his Batuku mixed with hip hop and
electronica, of which the latest album "Badiu" is emblematic; nally, Rita Vian integrates
the current of artists who present a new expression of tradition from urban music,
particularly electronica, and brings the promise of new music in her rst performance at
the festival.

See the complete press kit here.
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The rst 1000 3-day passes will go on sale exclusively in MEO shops tomorrow, 24
November, at 10 AM, with the MEO Kalorama 2023 Pack, containing an art edition
curated by Underdogs, for €125. The acquisition is limited to one unit per person and
reserved for the vast MEO Kalorama community, which started to be created in the rst
edition of the festival. It will therefore be necessary to prove participation in the 2022
edition, presenting an o cial item such as wristband, ticket, cup or T-shirt of the festival
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In 2023, the MEO Kalorama festival returns to Parque da Bela Vista on 31st August, 1st
and 2nd September and announces today its rst major con rmations: Arcade Fire,
Florence + The Machine, The Blaze, Foals, Metronomy, Amyl & The Sni ers and the
Portuguese Capitão Fausto, Dino D'Santiago and Rita Vian.

in one of the following MEO shops: Colombo, Picoas, Chiado, Entrecampos and
Amoreiras in Lisbon; Almada Fórum in Almada; Alma Shopping in Coimbra; Rotunda da
Boavista and Norte Shopping II in Porto; GaiaShopping in Vila Nova de Gaia; Braga
Parque in Braga; Fórum Algarve in Faro; Glicínias in Aveiro; Oeiras Parque in Oeiras and
Alegro in Montijo.
Through the Creative Reuse Workshop, the visual artist Raquel Belli, curated by
Underdogs, transmitted the traditional craft techniques that she uses in her work to the
members of the association Chelas é o Sítio. With the acquired skills, around 20 people
worked for several days on these 1000 works that integrate Pack MEO Kalorama, created
from "Templo do Som / Temple of Sound", the installation by artist AkaCorleone that
decorated the MEO Stage in the rst edition of the festival, in 2022. Produced by the
community of Chelas from this work of art, Pack MEO Kalorama symbolises the various
missions of the festival: sustainability, social integration, circular economy and art. In the
context of the festival's dedication to environmental issues and its commitment to
minimising waste, the workshop gave a new life to the canvas, reusing it in an artistic way
in the design of creative outputs that mirror the values and identity of the festival. This
Creative Reuse Workshop is aligned with a circular economy logic, underlining the role of
art and culture as essential pillars for sustainability and preservation of the environment. It
is also a continuation of the work of Underdogs as a cultural platform, which aims to
strengthen ties between art, the city and its various populations, here in close
collaboration with MEO Kalorama.
On 25th November, the second pre-sale phase of the 3-day pass for MEO Kalorama 2023
will begin on Seetickets.pt, maintaining the price of 125€ and the exclusivity for
participants in the 2022’s edition. The Seetickets.pt platform will provide in advance to
customers who purchased tickets for the rst edition of MEO Kalorama a promotional
code that will allow them to access the purchase of up to 2 passes for the 2023 edition.
On 29th November, the general sale of the 3-day MEO Kalorama pass will start through
Seetickets at the usual box o ces in Portugal and online for the rest of the world, priced
€145.
The festival also discloses today its sustainability report, with the results of the 8
commitments made in its rst edition, aligned with the Sustainable Development Goals of
the United Nations General Assembly, measured at the end of the event and which will
serve as a basis to de ne the goals for the 2023 edition.
It is worth recollecting that MEO Kalorama sold out all three-day passes in its rst edition,
with headline acts Arctic Monkeys (who sold out daily tickets on the day they performed),
The Chemical Brothers and Nick Cave & The Bad Seeds, having received circa 112,000
visitors, 30% of which foreigners.
MEO Kalorama is promoted by Last Tour.
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More information at www.meokalorama.pt

