
 
Sugar Kane anuncia tour comemorativa de 20 anos de banda 

 
Icônica banda curitibana de hardcore fará 30 shows pelo país entre julho e agosto 

 
 

São Paulo, janeiro de 2017 – Uma das mais importantes bandas da cena independente 
nacional, Sugar Kane, anuncia tour comemorativa de 20 anos que percorrerá todo o país por 
um mês e meio. Depois de um hiato de dois anos, eles se reunirão para uma maratona de 
shows que começa dia 1º de julho, no Hangar 110, em São Paulo. Além disso, um DVD será 
gravado pela primeira vez em Curitiba, em parceria com o ‘Gravando Bandas’, de Derick Borba. 
 
 “A banda tá parada faz dois anos. Decidimos parar as atividades não porque a gente não se 
gosta mais ou qualquer problema desse tipo, foi simplesmente porque cada um foi focando 
em outros projetos e não sentimos a necessidade do Sugar Kane ser full-time em nossas 
vidas”, explica Capilé, vocalista e guitarrista. “Essa tour vai matar a saudade da gente tocar 
junto e também de voltar às cidades e reviver todos esses anos e shows, reencontrar amigos, 
viver todo esse turbilhão de sentimentos de novo... Vai ser animal. A tour será intensa, são 30 
shows em 44 dias, tenho certeza que vai valer cada momento e vai marcar nossas vidas”, 
completa. 
 
Sobre as músicas dos shows, Capilé dá pistas para os fãs: “O repertório vai estar ligado 
diretamente ao tema da tour, os 20 anos da banda. Então devemos repassar por todos nossos 
discos. Vamos ensaiar muitas músicas”,  conta. “Num exemplo tipo Pearl Jam, que tem várias 
músicas ensaiadas e na hora decide quais vão rolar em cada cidade. Nas cidades que já 
passamos mais vezes, devemos tocar músicas diferentes, além dos hits da banda. Já nas 
menores ou lugares que fomos poucas vezes, focaremos nas músicas mais conhecidas. Além 
disso, gravaremos um DVD em Curitiba. Será a primeira vez que gravaremos na nossa terra 
natal, pois, as outras duas, rolaram em São Paulo e Fortaleza”. 
 
Sobre Sugar Kane 
Formado em 1997 em Curitiba, o Sugar Kane é considerado um dos mais expressivos nomes 
do rock independente nacional. A banda foi responsável pela produção do primeiro DVD ao 
vivo independente do Brasil, em 2004, e sua discografia conta com sete discos de estúdio, três 
EPs e mais um DVD ao vivo, gravado em 2012 na cidade de Fortaleza, onde comemorou seus 
15 anos de estrada. São mais de 1000 shows em seu currículo em turnês pelo Brasil, Europa e 
Estados Unidos. Liderando rankings de downloads e premiada diversas vezes, tanto pela crítica 
quanto pelo público, Sugar Kane conquistou seu espaço e conta com uma legião de fãs e 
seguidores. Em abril de 2015, a banda encerrou suas atividades entrando em hiato. Desde 
então, o público pede muito por uma volta aos palcos. Agora, em 2017, ano em que completa 
20 anos, esse reencontro acontecerá. Sua formação atual conta com Capilé (voz/guitarra), 
André Dea (bateria), Rick Mastria (guitarra), Vini Zampieri (Guitarra) e Igor Moderno 
(baixo). Um DVD dessa tour comemorativa será gravado pela primeira vez em Curitiba, sua 
cidade natal. 
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