
 

 

 

 

 

 

O Baile G.H.MUMM – Primeira Edição 

Gostaria de ver o ritual do champanhe em uma luz diferente? 

PAVILHAO CAMBON CAPUCINE, PARIS, 10 de setembro de 2012 /PRNewswire/ -- Ontem, 
bem no coração de Paris, a prestigiosa Maison de Champagne G.H.MUMM celebrou a 
cultura do champanhe ao lançar seu primeiro baile contemporâneo. A G.H.MUMM 
aproveitou a oportunidade para revelar seu novo comunicado em torno dos Champagne 
Protocoles de G.H.MUMM (Protocolos para o Champanhe da G.H.MUMM) , com seu convite 
para um entusiástico, elegante e inventivo vislumbre dos rituais de degustação do 
champanhe. 

Para ver o comunicado de notícias multimídia, favor clicar:    
http://www.multivu.com/mnr/56592-ghmumm-champagnes 

Ao cair da noite, a fachada do famoso Pavilhão Cambon Capucine, decorado nas cores da 
G.H.MUMM, foi transformada num reflexo da Maison Cordon Rouge, em Reims. O Pavilhão 
se tornou assim uma locação muito exclusiva, reservada para convidados da Maison e 
amigos próximos. Cerca de 300 visitantes de todo o mundo foram saudados por César 
Giron, presidente e CEO da Pernod SA, junto com Didier Mariotti, o mestre de adega da 
casa. Os convidados incluiram  o artista israelense Noma Bar, que trabalhou em estreita 
sinergia com a Maison,  ilustrando os Protocolos para o Champanhe G.H.MUMM com 
elegância, humor e modernidade. 

O famoso ator francês Lambert Wilson honrou a ocasião com sua presença,ao inaugurar a 
cerimônia e fazer um brinde. Falando sobre a campanha, Wilson disse: "Estou encantado 
por estar aqui e acho a campanha da G.H.MUMM em torno dos rituais do champanhe 
fascinante. É incrível celebrar a cultura do champanhe e ao mesmo tempo redescobrir sua 
autenticidade de um ângulo diferente. Eu descobri uma série de rituais que são novos para 
mim,  que eu agora tenciono usar para impressionar meus amigos"! 

Entre outras pessoas muito importantes (VIPs, sigla em inglês)  estiveram também o 
artista Louis-Marie de Castelbajac, o membro do jet set Emmanuel de Brantes, Oliver 
Coursier e Simon Buret (Grupo AarRON), o produtor cinematográfico Regis Wargnier, e 
os atores franceses  Stanislas Merhar e Christopher Thompson 

Os designers Olivia Putman , Alexandra Van Houtte & Chantal Thomass, o melhor 
sommelier do mundo,  Philippe Faure-Brac, Stephane Bern, Allyson Paradis, Francis 
Holder. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Na majestosa ala da recepção do Pavilhão Cambon Capucine, os convidados tiveram a chance de 
descobrir a cultura do champanhe G.H.MUMM por meio de um baile contemporâneo do mais alto 
refinamento. Às 9h45 da noite, ao tempo em que uma  espetacular valsa de garçons de vinho, 
coreografados por Stéphane Jarny, desceu a monumental escadaria do Pavilhão e cruzou o salão, um 
conjunto de pilares foi iluminado para revelar as mais recentes criações de fim de ano da 
 G.H.MUMM, os Protocoles Deluxe Case ( protocolos em embalagem de luxo) e  os Protocoles Gift 
Box (protocolos em caixa para presente).  A caixa de MUMM, um incrível e luminoso tabuleiro do 
jogo de damas, marcou o início oficial do baile G.H.MUMM Ball, acompanhado pela música do 
 DJ Florian Sailer. 

CONTATO: Stéphanie Mingam, Departamento de Comunicação, G.H. MUMM Champagnes, 
stephanie.mingam@pernod-ricard.com, Sala de Imprensa: 
http://digitalpressroom.ghmumm.com/fr/ 

 


