
Cirque du Soleil dan The Estate of Michael Jackson Mengumumkan Michael JacksonONE yang Ditulis dan 

Disutradarai oleh Jamie King 

 

-- Digelar secara eksklusif di Mandalay Bay Resort dan Casino di Las Vegas 

 

-- Pra-penjualan tiket Mulai 22 Februari untuk Anggota Cirque Club, pelanggan MichaelJackson.com, dan 

Anggota Program M life MGM Resorts 

 

-- Penjualan Umum Mulai Tanggal 7 Maret 

 

     LAS VEGAS, 21 Februari 2013 (ANTARA/PRNewswire) -- The Estate of Michael Jackson dan Cirque du 

Soleil hari ini mengumumkan bahwa Michael JacksonONE akan dibuka dan secara eksklusif berlokasi di 

Mandalay Bay Resort dan Casino pada musim panas ini. Michael JacksonONE, yang disutradarai oleh 

Jamie King, akan memulai pertunjukan pratinjau mereka pada tanggal 23 Mei 2013 dan menayangkan 

pemutaran perdana resmi pada 29 Juni 2013. Acara yang benar-benar baru ini adalah proyek kreatif 

kedua yang akan dikembangkan oleh Cirque du Soleil dan The Estate of Michael Jackson setelah Michael 

Jackson THE IMMORTALWorld Tour yang menghasilkan pemasukan luar biasa, yang saat ini sedang 

tampil di berbagai arena Eropa karena acara ini diadakan di seluruh dunia. 

 

     Untuk melihat aset multimedia terkait dengan rilis ini, silakan klik:  

http://www.multivu.com/mnr/60411-cirque-du-soleil-michael-jackson-one-at-mandalay-bay-resort-

casino-vegas 

 

     Pertunjukan 

 

     Michael Jackson ONE merupakan sebuah pengalaman visual dan audio menakjubkan yang 

menciptakan kebangkitan kejeniusan sisi teatrikal kreatif Michael. Dengan dipandu dan terinspirasi oleh 

musiknya, empat karakter melakukan petualangan transformatif. Pada akhir perjalanan, mereka akan 

mewujudkan kelincahan, keberanian, keceriaan, dan cinta Michael. 

 

     Nama 



 

     Michael Jackson percaya bahwa semua orang unik dan sederajat, terlepas dari ras atau budaya. 

Pesannya adalah satu kesatuan, harmoni dan harapan untuk dunia yang lebih baik. Selain terkesan 

menggugah dan penuh teka-teki, nama Michael Jackson ONE juga menyajikan sebuah paradoks: Michael 

adalah seorang seniman serba bisa yang berusaha  memadukan berbagai jenis musik dan seni. Nama 

tersebut adalah gelar yang pas untuk perjalanan pemersatu menuju dunia Raja Pop, sang jenius, sang 

visioner, satu-satunya. 

 

     "Ini adalah proyek kedua kami dengan The Estate of Michael Jackson yang menegaskan betapa 

efektifnya kerjasama kreatif ini," kata Daniel Lamarre, presiden dan CEO Cirque du Soleil. "Michael 

Jackson adalah seniman fenomenal yang abadi dan kontemporer. Sebagai tantangan kreatif, proyek ini 

adalah sajian pamungkas. Melalui penggunaan teknologi yang mutakhir, kami akan menciptakan 

pengalaman teatrikal Cirque du Soleil baru, yang tidak hanya menghormati warisan Michael, tapi juga 

kekhasan Michael Jackson THE IMMORTAL World Tour." 

 

     "Kami dibimbing oleh filsafat Michael dalam semua yang kami lakukan. Dalam mempersiapkan 

produksi ini, pesan Michael untuk para pemain dan kru konser 'This Is It' -nya adalah hal yang terpenting 

dalam pikiran kita. Ia memberi nasehat untuk mereka tentang apa yang harus dirasakan oleh penonton: 

"Mereka ingin pengalaman yang luar biasa. Kami ingin membawa mereka tempat-tempat yang mereka 

belum pernah datangi sebelumnya. Kami ingin menunjukkan kepada mereka bakat yang belum pernah 

mereka lihat sebelumnya. Kami menempatkan cinta kembali ke dunia untuk mengingatkan dunia bahwa 

cinta itu penting. KITA SEMUA SATU. Itulah pesannya. "Kami merasakan hal yang sama, dan itulah hal 

yang kami coba berikan, baik kepada penggemar seumur hidup maupun mereka yang baru saja 

menyadari kejeniusan artistik Michael Jackson ONE," ujar John Branca dan John McClain, Pelaksana 

Bersama The Estate of Michael Jackson.    

 

     Chuck Bowling, presiden dan Kepala Petugas Pelaksana Mandalay Bay, berkata, "Kerjasama dengan 

Cirque du Soleil dan Estate of Michael Jackson merupakan momen yang luar biasa bagi Mandalay Bay. 

Kami berada di tengah-tengah transformasi besar di resor ini, dengan memperkenalkan serangkaian 

pengalaman baru untuk para tamu. Michael Jackson ONE benar-benar sebuah permata mahkota di 

dalam transformasi tersebut dan kita tidak sabar untuk menampilkan produksi spesial ini kepada dunia." 

 

     Bersama dengan Jamie King - yang memulai karirnya sebagai penari pada Dangerous World Tour 

Michael dan juga menjadi sutradara pada arena tur pertunjukan Michael Jackson THE IMMORTALWorld 

Tour by Cirque du Soleil, Michael Jackson ONE akan mempertemukan pemikiran kreatif di balik Michael 

Jackson Estate, John Branca dan John McClain, dan beragam bakat pencipta berikut: 



 

     Guy Laliberte - Pemandu Kreatif 

     Jean-Francois Bouchard - CEO, Konten Kreatif 

     Jamie King  - Penulis dan Sutradara 

     Welby Altidor - Direktur Kreatif 

     Carla Kama - Direktur Asosiasi 

     Kevin Antunes - Direktur Musikal 

     Francois Seguin - Perancang Properti dan Set 

     Zaldy Goco - Perancang Kostum 

     Michel Lemieux dan Victor Pilon - Pencipta Adegan 'Man in the Mirror' 

     Travis Payne - Koreografer 

     Rich dan Tone Talauega - Koreografer 

     Parris Goebel - Koreografer 

     Sidi Larbi Cherkaoui - Koreografer 

     Ivan << Flipz>> Velez - Koreografer 

     Olivier Simola - Koreografer 

     Rob Bollinger - Penata Penampilan Akrobatik 

     Germain Guillemot - Penata Penampilan Akrobatik 

     Ben Potvin - Koreografer Akrobatik 

     Andrea Ziegler - Koreografer Akrobatik 

     Raymond St-Jean - Penata Proyeksi 

     Jimmy Lakatos - Penata Proyeksi 

     David Finn - Penata Cahaya 

     Jonathan Deans - Penata Suara 

     Pierre Masse - Penata Tali-temali dan Peralatan Akrobatik 



     Nathalie Gagne - Penata Rias 

     Brian Drader - Penulis Sandiwara 

     Manon Beaudoin - Pemandu Karakter 

 

     Pertunjukan pratinjau Michael Jackson ONE akan dimulai pada tanggal 23 Mei 2013 di Mandalay Bay. 

 

     JADWAL PERTUNJUKAN PRATINJAU: 

 

     Sabtu hingga Rabu pukul 7:00. Tidak ada pertunjukan pada hari Kamis dan Jumat. 

 

     UNTUK Memesan TIKET: 

 

     * Hubungi 877.632.7400 atau 800-745-3000 

     * Kunjungi www.cirquedusoleil.com/mjone atau www.mandalaybay.com 

     * Kunjungi Mandalay Bay Events Center box office atau salah satu Resorts MGM box office 

internasional. 

 

     HARGA TIKET: 

 

     * $69, $99, $130, $140, $150, ditambah kursi Gold Circle TERBATAS. Harga belum termasuk pajak. 

     * Tiket tersedia 120 hari sebelum tanggal pertunjukan. 

 

     Like Michael Jackson ONE di Facebook atau Tweet kami: @Cirque #MJOne. 

 

     PERHATIAN: 

      



     Untuk biografi tim kreatif, kunjungi ruang pers Cirque du Soleil di:  

http://www.cirquedusoleil.com/en/press/kits/shows/michael-jackson-one.aspx 


