
Sete shows do Cirque du Soleil se reuniram em uma apresentação original extraordinária a fim de 
levantar fundos e conscientizar a população mundial sobre questões relativas à água  

-- WEBCAST FICARÁ DISPONÍVEL NA INTERNET DE 25 A 31 DE MARÇO PARA GERAR DOAÇÕES 
À ONE DROP 

LAS VEGAS, 24 de março de 2013 /PRNewswire/ -- Por uma noite extraordinária e de uma maneira sem 
precedentes, sete produções residentes em Las Vegas do Cirque du Soleil se transformaram em uma, 
em apoio à ONE DROP, a organização sem fins lucrativos criada pelo fundador do Cirque du Soleil Guy 
Laliberte. 

Para ver recursos em multimídia associados a este comunicado à imprensa, por favor, clique em 
http://www.multivu.com/mnr/60862-one-drop-cirque-du-soleil-world-water-day-global-philanthropy-event 

(Foto -- http://photos.prnewswire.com/prnh/20130324/MM81171) 

Para levar o evento a todo o mundo, uma transmissão exclusiva da produção completa ficará disponível 
na Internet, através do site ONEDROP.org, até 31 de março, com a doação de $ 5 ou mais para a ONE 
DROP. 

A ONE DROP fez parceria com a MGM Resorts International e com a Lamborghini para apresentar "One 
Night for ONE DROP" ("Uma Noite para a ONE DROP"), um evento global de filantropia para levantar 
fundos e elevar a conscientização sobre a necessidade de manter a água acessível em todo o mundo. O 
evento teve a participação de mais de 230 artistas das sete produções do Cirque du Soleil de Las Vegas, 
em uma apresentação inusitada para celebrar o Dia Mundial da Água (World Water Day), na sexta-feira, 
22 de março de 2013, no Teatro "O", no Bellagio Resort & Casino. 

Entre as celebridades que passaram pelo tapete azul do evento dessa noite e participaram do evento 
social posterior na área da piscina do Bellagio estavam Guy Laliberte, os nadadores medalhistas de ouro 
das Olimpíadas Michael Phelps e Missy Franklin, Britney Spears, Shania Twain, Pamela Anderson, Criss 
Angel, a cantora e atriz Jackie Evancho, Danny Elfman, o músico Tom Higgenson (banda pop-punk Plain 
White T's), a atriz Hana Mae Lee (Pitch Perfect), o pintor de apresentações ao vivo David Garibaldi, o 
quarteto vocal The Canadian Tenors, a supermodelo Oluchi Orlandi, as remadoras medalhistas de ouro 
nas Olimpíadas Mary Whipple e Erin Cafaro, Holly Madison e Coco Austin. 

Artistas especialmente convidados, incluindo o cantor premiado com disco de platina Jackie Evancho e o 
pintor de apresentações ao vivo David Garibaldi se apresentaram junto com os artistas incrivelmente 
talentosos do Cirque du Soleil, para celebrar a terra como uma criação artística e destacar a água como 
a essência da vida. A supermodelo Oluchi Orlandi da Victoria's Secret deslumbrou a audiência com um 
vestido original do estilista Roberto Cavalli, desenhado especialmente para a apresentação. Uma 
apresentação sensacional de dança, coreografada por Sonya Tayeh, do programa de TV "So You Think 
You Can Dance" (Então, você pensa que pode dançar), e uma música original do premiado compositor 
Danny Elfman também foram atrações nessa obra artística extraordinária, criada e dirigida por Krista 
Monson. 

O fundador do Cirque du Soleil e presidente da ONE DROP, Guy Laliberte, disse: "Fiquei profundamente 
emocionado com a apresentação. Eu sei que é enorme a quantidade de trabalho e dedicação que os 
artistas e funcionários empregaram para tocar nossos corações e eles conseguem isso de uma maneira 
fenomenal. Quero agradecer, sinceramente, a eles por dar, de forma voluntária, seu tempo e talento para 
a ONE DROP e criar o mais inacreditável efeito propagador. Também me sinto muito humilde diante da 
generosidade da população e parceiros de Las Vegas. Por mais de 20 anos, eles nos tornaram parte de 
sua comunidade e, agora, abraçaram nosso sonho de água para todos, hoje e sempre". 

http://www.multivu.com/mnr/60862-one-drop-cirque-du-soleil-world-water-day-global-philanthropy-event
http://photos.prnewswire.com/prnh/20130324/MM81171
http://onenight.onedrop.org/en/?utm_source=placementMVMNR&utm_medium=PRENG&utm_campaign=ONENIGHT2013
http://onenight.onedrop.org/en/?utm_source=placementMVMNR&utm_medium=PRENG&utm_campaign=ONENIGHT2013


Até 4 de abril, haverá um leilão na Internet -- com as receitas destinadas à ONE DROP -- oferecendo 
experiências extraordinárias, arte, recordações, pacotes de eventos VIP, etc. Os itens do leilão incluem 
um carro Lamborghini Aventador LP 700-4 Roadster, um relógio da coleção particular do Príncipe Albert 
II de Mônaco, viagens programadas para a alta sociedade (jet-set) pelo mundo, esculturas originais de 
Richard MacDonald e Rabarama, além de um vestido de alta-costura do estilista Roberto Cavalli, usado 
por Oluchi Orlandi. Os itens podem ser vistos e ofertas podem ser feitas em charitybuzz.com/ONEDROP. 

Curta a ONE DROP no Facebook ou siga-nos no Twitter @ONEDROP ou #1night1drop  

FONTE ONE DROP; Cirque du Soleil 

 

CONTATO: Pien Bowler, da ONE DROP, +1-702-352-0101, pien.bowler@cirquedusoleil.com; Dave 
Kirvin / Alexandria Baum, da Kirvin Doak Communications, +1-702-203-3100 

 

http://www.charitybuzz.com/ONEDROP
https://www.facebook.com/ONEDROP
https://twitter.com/onedrop

