
* 37,9 milhões visitas mensais 

* Data da publicação: 09/11/2022 

* ””Em Thiruvananthapuram, ele se apresentará na sexta-feira com a baterista Niveditha, de 16 anos, e a 
baixista Shalini, ambos de Bengaluru. 'Muitas vezes, quando eu queria tocar, minha banda dos Estados 
Unidos não podia ir e isso parIa meu coração. Acho que é mais emocionante tocar com mais músicos, 
porque você nunca sabe que Ipo de músicos talentosos você vai encontrar. Na verdade, os músicos mais 
talentosos não estão nos Estados Unidos. Eles estão em lugares como Filipinas, Índia, Brasil e Paris”, diz 
ele." 

Para ler a matéria, clique aqui: h1ps://rollingstoneindia.com/exclusive-premiere-sami-chohfi-this-
majesty-video/    

https://rollingstoneindia.com/exclusive-premiere-sami-chohfi-this-majesty-video/
https://rollingstoneindia.com/exclusive-premiere-sami-chohfi-this-majesty-video/


* 3,6 milhões visitas mensais 

* Data da publicação: 19/10/22 

* ”Sami Chohfi anunciou lançamento de "Take on Me," uma homenagem à marcante banda dos anos 1980 
A-ha. O músico americano-brasileiro está no Brasil em turnê e aproveitou para realizar filmagens do clipe 
que acompanhará o cover. “Nossa ideia era lançar uma versão mais moderna de 'Take on Me.' sem deixar 
de homenagear a genial obra-prima do A-ha," explicou sobre o cover. O vídeo foi filmado em quatro 
locações pela cidade de São Paulo e contou com direção de Alexandre Suplicy, responsável pelo material 
fotográfico de Sami e outras produções audiovisuais. Confira basIdores exclusivos do clipe de "Take on 
Me," do músico de rock alternaIvo Sami Chohfi: h_ps://youtu.be/NlBf3KdcYyU  

Para ler a matéria, clique aqui: h1ps://rollingstone.uol.com.br/sem-categoria/sami-chohfi-lanca-cover-
de-a-ha-com-clipe-filmado-em-sao-paulo/  

https://youtu.be/NlBf3KdcYyU
https://rollingstone.uol.com.br/sem-categoria/sami-chohfi-lanca-cover-de-a-ha-com-clipe-filmado-em-sao-paulo/
https://rollingstone.uol.com.br/sem-categoria/sami-chohfi-lanca-cover-de-a-ha-com-clipe-filmado-em-sao-paulo/
https://rollingstone.uol.com.br/sem-categoria/sami-chohfi-lanca-cover-de-a-ha-com-clipe-filmado-em-sao-paulo/
https://revistaquem.globo.com/Musica/noticia/2022/09/sami-chohfi-celebra-turne-no-brasil-onde-passava-ferias-na-infancia-aprendi-falar-portugues.html


* 278,6 mil visitas mensais 

* Data da publicação: 06/08/2020 

* ”Embora a música tenha sido escrita no Quênia, Chohfi estava na Índia com o cineasta paulista Alexandre 
Suplicy quando gravou o um videoclipe para a música, muito parecido com seu single anterior “Dirty Your 
Soul”. Enquanto essa faixa Inha um clima oImista, “This Majesty” estava em um espaço sombrio, o que 
levou a uma escolha ligeiramente diferente de locais. No vídeo, Chohfi é visto em um barco ao longo do 
rio Yamuna, no Hawa Mahal em Jaipur e em partes de Nova Delhi e Taj Mahal em Agra.” 

Para ler a matéria, clique aqui: h1ps://rollingstoneindia.com/exclusive-premiere-sami-chohfi-this-
majesty-video/    

https://rollingstoneindia.com/exclusive-premiere-sami-chohfi-this-majesty-video/
https://rollingstoneindia.com/exclusive-premiere-sami-chohfi-this-majesty-video/


* 278,6 mil visitas mensais 

* Data da publicação: 28/01/22 

* ”O arIsta direciona a perspecIva para celebrar a 'bela singularidade' e encoraja as pessoas a serem 
menos críIcas ou moIvadas pela comparação. 'Tentamos ser alguém que não somos e nos quesIonamos 
por sermos quem somos. As pessoas estão em seus telefones com filtros faciais para mudar sua 
aparência nas mídias sociais apenas para se senIrem aceitas. Likes e polegares para cima se tornaram 
nosso novo vício, levando à depressão e à automuIlação. Julgamos sem razão e assumimos o pior um do 
outro. Esta música é sobre a necessidade de mudança econômica, social e individual. Ainda acredito que 
podemos caminhar de mãos dadas para um futuro melhor quando percebermos que estamos dormindo 
bem acordados.'” 

Para ler a matéria, clique aqui: h1ps://rollingstoneindia.com/sami-chohfi-the-awakening-song/   

https://rollingstoneindia.com/sami-chohfi-the-awakening-song/


* 21,5 milhões visitas mensais 

* Data da publicação: 09/11/22 

* ”O músico, que se apresenta no fesIval MotoFest, no dia 24 de setembro, em Minas Gerais, promove o 
novo álbum Extraordinary World, que teve músicas compostas em seis países, entre eles o Brasil. Entre as 
canções está Sing You to Me, escrita para sua mulher, a brasileira Renata. ‘Eu me apaixonei por uma 
garota chamada Renata quando eu Inha 14 anos. Na época, ela era um pouco mais velha e como 
éramos muito novos essa diferença ainda importava, mas sou um homem paciente. Agora ela é minha 
esposa e o amor da minha vida. Nosso relacionamento definiIvamente fortaleceu minha conexão com o 
Brasil. Meu novo single Sing You to Me foi escrito para ela', relembra." 

Para ler a matéria, clique aqui: h1ps://revistaquem.globo.com/Musica/noDcia/2022/09/sami-chohfi-
celebra-turne-no-brasil-onde-passava-ferias-na-infancia-aprendi-falar-portugues.html  

https://revistaquem.globo.com/Musica/noticia/2022/09/sami-chohfi-celebra-turne-no-brasil-onde-passava-ferias-na-infancia-aprendi-falar-portugues.html
https://revistaquem.globo.com/Musica/noticia/2022/09/sami-chohfi-celebra-turne-no-brasil-onde-passava-ferias-na-infancia-aprendi-falar-portugues.html
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* 3 milhões visitas mensais 

* Data da publicação: 22/09/22 

* ”O músico e compositor americano-brasileiro Sami Chohfi está de volta ao Brasil e vem fazendo muito 
barulho ao redor do país! Com nove shows agendados por meio da “Extraordinary World Tour”, o músico 
vai promover o seu mais recente álbum, “Extraordinary World” (lançado em 2020) em solos tupiniquins, 
até o dia 22 de outubro. Além de sua parIcipação no Fes2val Hacktown, em Minas Gerais, Sami 
também vai se apresentar no Fes2val Extrema MotoFest, que acontece entre os dias 23 e 25 de setembro 
na cidade de Extrema, também em Minas – totalizando em dois fesIvais.” 

Para ler a matéria, clique aqui: h1ps://portalpopline.com.br/rockline-apresenta-sami-chohfi-som-sing-
you-to-me/amp/  

https://portalpopline.com.br/rockline-apresenta-sami-chohfi-som-sing-you-to-me/amp/
https://portalpopline.com.br/rockline-apresenta-sami-chohfi-som-sing-you-to-me/amp/


* Canal com 84,5 mil inscritos no YouTube  

* Data da veiculação: 17/11/2022 

Para assisDr a entrevista, clique aqui: h1ps://youtu.be/KB8ks_n777M  

https://youtu.be/KB8ks_n777M


* 7,6 milhões visitas mensais 

* Data da publicação: 06/10/22 

* ”Músico americano Sami Chohfi se apresenta pela primeira vez em SC neste final de semana. As 
apresentações serão em São Miguel do Oeste, nesta sexta-feira (7), no Setessete Bar, e em Florianópolis, 
neste sábado (8), no Desgosto Bar." 

Para ler a matéria, clique aqui: h1ps://www.nsctotal.com.br/noDcias/musico-americano-sami-chohfi-
se-apresenta-pela-primeira-vez-em-sc-neste-final-de-semana  

https://www.nsctotal.com.br/noticias/musico-americano-sami-chohfi-se-apresenta-pela-primeira-vez-em-sc-neste-final-de-semana
https://www.nsctotal.com.br/noticias/musico-americano-sami-chohfi-se-apresenta-pela-primeira-vez-em-sc-neste-final-de-semana
https://www.nsctotal.com.br/noticias/musico-americano-sami-chohfi-se-apresenta-pela-primeira-vez-em-sc-neste-final-de-semana


* 1,2 milhões visitas mensais 

* Data da publicação: 20/10/22 

* ”Com doze shows agendados pelo país, o músico americano-brasileiro Sami Chohfi, está de volta ao Brasil 
e desta vez, apresenta a turnê “Extraordinary World Tour”, que promove o seu mais recente álbum, 
“Extraordinary World”, lançado em 2020. Ele se apresenta pela primeira vez em Ribeirão Preto nesta 
quinta-feira, 20 de outubro, a parIr das 19 horas, no Hard Rock Café, à rua Edgar Rodrigues nº 200, na 
Arena Eurobike, o Estádio Santa Cruz, do Botafogo.” 

Para ler a matéria, clique aqui: h1ps://www.tribunaribeirao.com.br/site/sami-chohfi-faz-show-hoje-em-
rp/  

https://www.tribunaribeirao.com.br/site/sami-chohfi-faz-show-hoje-em-rp/
https://www.tribunaribeirao.com.br/site/sami-chohfi-faz-show-hoje-em-rp/


* 1,5 milhões visitas mensais 

* Data da publicação: 05/09/22 

* ”Com nove shows agendados pelo país, o músico americano-brasileiro Sami Chohfi está de volta ao Brasil 
e, desta vez, apresenta a turnê “Extraordinary World Tour”, que promove o seu mais recente álbum, 
“Extraordinary World” (lançado em 2020). A primeira cidade a receber o show do arIsta é São Paulo, 
onde ele se apresenta nesta sexta-feira (09.09), no “La Iglesia Borratxeria”, casa de shows de rock 
localizada em Pinheiros, a parIr das 23h30.” 

Para ler a matéria, clique aqui: h1ps://siterg.uol.com.br/agenda/sami-chohfi-faz-show-em-sp/   

https://siterg.uol.com.br/agenda/sami-chohfi-faz-show-em-sp/


Obrigada! 


