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O One Direction finalmente vem ao Brasil! Desde que foram anunciadas as datas dos shows, muita gen-te já começou a criar expectativas em relação à visita.Os garotos merecem ser bem recepcionados, e as verdadeiras Directioners já estão se preparando.Então, é preciso decorar as letras de todas as músicas para estar pronta para o grande dia! Além disso, quem é Directioner de coração deve saber ab-solutamente tudo sobre seus ídolos.

Este livro é para todas as garotas do Brasil que se consideram fãs verdadeiras do One Direction. 
Contamos tudinho sobre como serão os shows por aqui, desde os estádios em que eles vão tocar até o que prometem os astros para os dias mais espera-dos de nossas vidas! Tem ainda a história da banda e um perfil de cada um dos garotos, com dados pesso-ais, gostos, o envolvimento com a música... 

E o melhor: o livro é também um diário para guar-dar e relembrar os melhores momentos do show.
Preparem o coração, garotas, eles estão chegando!

INTRODUÇÃO
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WHERE WE ARE 
TOUR 2014

Antes mesmo de acabar a segunda turnê mun-

dial, Take Me Home, os garotos do One Direction 

anunciaram a programação de 2014. Dessa vez, pas-

sando por países nos quais eles ainda não haviam 

tocado, entre eles o Brasil!

Em fevereiro de 2012, as fãs brasileiras lançaram 

a campanha “Bring 1D to BR” [“tragam o 1D para o 

Brasil”] na internet, pedindo que as garotas envias-

sem fotos suas com o slogan. Foram recebidas mais 

de quinhentas fotos! 

Logo depois, houve um encontro das Directio-

ners no parque do Ibirapuera, em São Paulo, que 

foi filmado. Todo esse material se transformou em 

um vídeo, enviado pelo Twitter para cada um dos 

integrantes do One Direction e também para várias 

produtoras de shows. 
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Se você não participou do vídeo, 

cole aqui 
uma foto sua com o cartaz!
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A nova turnê, chamada Where 

We Are, vai começar na América 

Latina e termina no Reino Unido!

A Where We Are vai passar ini-

cialmente pelos seguintes países:

irlanda colômbia

paraguai
peru

argentina

reino unido

brasil
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Todos dizem que é um 

lugar maravilhoso. 

Vamos aproveitar e 

tomar um sol por lá!

Durante a coletiva de imprensa de anúncio da tur-

nê, feita no estádio de Wembley, em Londres, Harry 

contou que os shows serão completamente diferen-

tes daqueles que eles já fizeram, com palcos maiores 

e novas músicas. Até lá, os garotos já terão lançado 

um novo álbum, e o Brasil será um dos primeiros paí-

ses a vê-los cantando as novas canções!

 Não vejo a hora 
de ir para o Brasil! 
até estudei sobre o 
país nas aulas de 

geografia. 

Soubemos que o 

carnaval é incrível! 

queremos aproveitar 

muito as baladas no 

Brasil.



Para divulgar a nova turnê, os meninos 
tiraram fotos com camisas de futebol de 
vários países, inclusive a do Brasil. Eles 
posaram no campo, sob o sol, e ficaram 

ótimos de verde-amarelo!



O ue eles cantam 
embaixo do chuveiro?
Niall: Justin Bieber
Harry: Michael Jackson 
liam: Michael Bublé

No início de agosto de 2013, durante uma passagem de 

som para um show em chula Vista, na califórnia, os 

garotos responderam a perguntas de algumas fãs, entre 

elas uma sortuda admiradora brasileira. eles citaram o 

Ronaldinho, jogador de futebol, e o cristo Redentor. Pelo 

jeito, o futebol e a praia são as preferências da banda!
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MAIO

11

MAIO

10

Inicialmente, seriam somente dois 

shows: dia 8 de maio de 2014 no Rio 

de Janeiro e 10 de maio em São Paulo. 

Só que todos os ingressos foram ven-

didos em apenas 24 horas! A rapidez 

convenceu os produtores de que ape-

nas dois dias era pouco para a quan-

tidade de Directioners brasileiras. Por 

isso, logo depois foi anunciada uma 

nova data em São Paulo, dia 11 de 

maio. 

o Brasil é o último país da 

américa latina por onde 

eles vão passar. Depois, 

voltam para a inglaterra, 

onde a banda já têm 

vários shows agendados. 
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8 DE MAIO DE 2014
No Rio de Janeiro, o show será em 

uma quinta-feira à noite, na praça da 

Apoteose, que fica dentro do Sambó-

dromo e tem capacidade para mais de 

80 mil pessoas. O local foi projetado 

pelo arquiteto brasileiro Oscar Nie-

mayer em 1983 e é utilizado para o 

desfile das escolas de samba durante o 

Carnaval. Ali já foram realizados shows 

de grandes artistas, como Jonas Bro-

thers, Coldplay, Britney Spears, The 

Rolling Stones, Avril Lavigne, Red Hot 

Chili Peppers, The Black Eyed Peas, en-

tre muitos outros.

rio de janeiro

praça da 
apoteose
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10 e 11 de MAIO DE 2014
Em São Paulo, os shows serão num 

sábado e domingo no Allianz Parque, 

o novo estádio do Palmeiras, que está 

sendo construído no bairro de Perdi-

zes, na zona oeste da cidade. Caso o 

estádio não fique pronto a tempo, um 

novo local será escolhido.SÃO PAULO

cole aqui
o seu ingresso
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COMO SERÃO OS SHOWS?
Os shows do One Direction costumam ser bem 

produzidos, com fogos de artifício, muitas luzes co-

loridas e outros efeitos especiais. As fãs brasileiras 

podem se preparar, porque as apresentações no Bra-

sil provavelmente também serão superproduções. 



Os garotos se divertem muito durante os shows. 

Eles conversam entre si e com a plateia, fazem brin-

cadeiras o tempo todo e não perdem o pique! 

Às vezes, eles têm ideias mirabolantes, como co-

locar uma mesa no palco para poder pular em cima. 

Mas os produtores, que sabem que os meninos gos-

tam de aprontar, tomam cuidado e nem sempre au-

torizam as mudanças.

ESCREVA AQUI AS LOUCURAS QUE OS GAROTOS 

APRONTARAM NOS SHOWS DO BRASIL
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É difícil prever o que eles cantarão nos shows, 

mas é claro que vão apresentar músicas do novo ál-

bum. Nas turnês anteriores, os garotos misturavam 

músicas dos dois primeiros discos da banda com al-

guns covers. 

> Abertura: Na Na Na

> Encerramento: What makes you beautiful

> Bis: I want

> Covers: Torn (Natalie Imbruglia), I gotta feeling (Black Eyed  

     Peas), Use somebody (Kings of Leon), Stereo hearts (Gym 

     Class Heroes) e Valerie (The Zutons).

> Total de músicas: cerca de 18

Shows da turnê

Up All Night
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> Abertura: Up all night 

> Encerramento: What makes you beautiful ou Kiss you

> Bis: nem sempre voltaram para o bis

> Covers: Teenage dirtbag (Wheatus), One way or another  

    (Teenage Kicks) .

> Total de músicas: cerca de 21

Shows da turnê
Take Me Home

 Esta última não conta exatamente 
como um cover, pois eles já haviam 

juntado as músicas One way or ano-
ther, do Blondie, e Teenage kicks, da 

banda The Undertones, e lançado-as 
como um single em fevereiro de 2013.


