
 

 

 
Sky Blu, da LMFAO, será a estrela no Festival Summeranza 2013 da EF em Londres, 

Inglaterra 
 
O pop star internacional lançará seu primeiro álbum solo no maior festival de música do mundo 
para jovens 

 
ZURIQUE,   Maio   de   2013   /PRNewswire/   -- Sky   Blu,   da   LMFAO,   será   a   estrela   no 

Summeranza 2013 da EF, o maior festival de música do mundo para jovens, promovido pela EF 
Education First. Este festival anual de música espera um público de 4.000 estudantes da EF, no 
Kempton Park Racecourse, fora de Londres, no dia 11 de julho de 2013. O Sky Blu contará com a 
presença dos ingleses Luminites e outros artistas internacionais. 

 
Para  visualizar as notícias de imprensa em multimídia, clieque em: 
http://www.multivu.com/mnr/60650-EF-Education 

 
Os fãs de música de todo o mundo há muito aguardavam  a estreia do álbum solo de Sky Blu, 
previsto  para  ser  lançado  no  dia  4  de  julho,  proporcionando  aos  participantes  do  festival 
Summeranza da EF a primeira oportunidade de ouvir o álbum em um show. O primeiro single do 
álbum, "Pop Bottles", foi lançado em janeiro e se baseia no sucesso de hits anteriores de LMFAO, 
incluindo "Party Rock Anthem", "Sexy and I know It" e "Sorry For Party Rocking". 

 
"Estou animado de estar no Summeranza e levar a minha música ao público global da EF", diz 
Sky Blu. "Eu amo meus fãs e estou ansioso para fazer um grande show". 

 
"Estamos  animadíssimos  em ter Sky Blu,  da LMFAO,  se apresentando  no Summeranza,  que 
mostra  como  aprender  um  idioma  com  a EF  vai  além  da  sala  de  aula",  diz  Mauro  Cuervo, 
presidente da EF Language Travel. "No Summeranza, os nossos alunos têm oportunidade de 
vivenciar o idioma através da música, que transcende as barreiras da linguagem e da geografia". 

 
Sobre o Summeranza da EF 

 
O  Summeranza  é  um  festival  anual  de  música  da  EF  exclusivamente  para  seus  alunos  e 
estrelado por alguns dos maiores artistas do mundo, incluindo Will.i.am do Black Eyed Peas, em 
2012, Ke$ha, em 2011, e DJ Bob Sinclar, em 2010. Informações sobre o evento podem ser 
encontradas no site  http://www.ef.com.br/summeranza/. 

 
Sobre a EF Education First 

 
Fundada em 1965 com a missão de quebrar barreiras de linguagem, cultura e geografia, a EF 
Education First (EF) é a empresa de educação internacional líder mundial. A EF 
(http://www.ef.com.br/)  ajudou milhões de alunos a aprender um novo idioma e a viajar para o 
exterior. Com uma rede de 450 escolas e escritórios em todo o mundo, a EF é especializada em 
treinamento de idiomas, viagens educacionais, diplomas acadêmicos e intercâmbios culturais. A 
EF é a fornecedora  oficial de treinamento  de idiomas dos XXII Jogos Olímpicos de Inverno de 
Sochi, em 2014, e publicou o inovador Índice de proficiência em inglês (http://www.ef.com.br/epi/), 
que mede a habilidade em inglês de adultos em diversos países. 
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