
 
The Beatles Love do Cirque du Soleil Apresenta Número de Abertura na Gala MusiCares 

Personalidade do Ano, em Honra de Sir Paul McCartney 
 
LOS ANGELES, 10 de fevereiro de 2012 /PRNewswire/ -- Membros do elenco de The Beatles LOVE, 
do Cirque du Soleil, apresentaram-se ao vivo esta noite na gala MusiCares Personalidade de Ano, 
no Los Angeles Convention Center.  Todos os 60 dançarinos e acrobatas de LOVE seguiram uma 
trilha especialmente editada pelo Produtor Giles Martin, trazendo canções do álbum LOVE, 
ganhador de dois prêmios GRAMMY®  
 
Para ver o material multimídia associado com este comunicado de notícias, favor clicar: 
http://www.multivu.com/mnr/54516-the-beatles-love-cirque-du-soleil-paul-mccartney-musicares-
person-of-year 
 
O icônico e filantropo artista Paul McCartney foi homenageado como a Personalidade MusiCares do 
Ano 2012, neste evento especial, celebrando seus excepcionais feitos artisticos como também seu 
trabalho filantrópico. O esgotado tributo a McCartney beneficia a assistência financeira emergencial 
da MusiCares e programas de recuperação de vícios. A renda do tributo anual Personalidade do 
Ano — agora em seu 22o. ano — oferece apoio essencial para a MusiCares, o que assegura que 
membros da comunidade musical tenham um lugar para ficar em tempos de necessidades pessoais, 
médicas e financeiras.  
 
Performances adicionais incluíram artistas ganhadores de vários GRAMMY® e atuais indicados 
para o GRAMMY, Tony Bennett, Coldplay, Foo Fighters e  Alison Krauss e Union Station 
apresentando Jerry Douglas; artista vencedor do GRAMMY, Duane Eddy; artistas ganhadores de 
vários GRAMMY, Norah Jones, Alicia Keys e James Taylor; ganhadores por duas vezes do  
GRAMMY, Diana Krall e Neil Young com Crazy Horse; artista duas vezes ganhador do  GRAMMY 
latino, Sergio Mendes; e atual indicada para o GRAMMY, Katy Perry. A noite também proporcionou 
uma apresentação especial  do ganhador de 14 prêmios  GRAMMY  e Personalidade  MusiCares® 
do Ano de 2012, Paul McCartney. 
 
LOVE, uma criação do Cirque du Soleil e co-produção da Apple Corps Ltd., celebra o legado 
musical de The Beatles e é apresentado exclusivamente no The Mirage Hotel & Casino, em Las 
Vegas. Esta joint venture artistica marca a primeira vez que a empresa The Beatles e a  Apple 
Corps Ltd., acertaram uma grande parceria teatral. O projeto nasceu de uma amizade pessoal e 
admiração mútua entre o falecido George Harrison e o fundador do Cirque du Soleil, Guy Laliberte. 
 
Desde sua estréia em junho de  2006, LOVE apresentou mais de 2.000 shows para mais de 4,3 
milhões de pessoas. Recentemente chamado de "O melhor show de Las Vegas" pelo  USA Today, 
LOVE foi votado  "O melhor show de Las Vegas" pelo Las Vegas Review-Journal por quatro anos 
consecutivos e continua a ser um favorito das celebridades.  Em fevereiro de  2011, o album LOVE  
do The Beatles, ganhador do  GRAMMY, e o documentário  'All Together Now' tiveram seu 
lançamento digital com exclusividade pela iTunes. 
 
FONTE  Cirque du Soleil 
 
CONTATO: Cara L. Abrahams, Cirque du Soleil, cara.abrahams@cirquedusoleil.com, +1-702-812-
5229 

 


