
Cirque du Soleil e o Espólio de Michael Jackson apresentam MICHAEL JACKSON ONE  

 

Roteiro e direção de Jamie King  

 

PREMIERE MUNDIAL EXCUSIVA EM MANDALA BAY, LAS VEGAS, EM 29 DE 

JUNHO   

LAS VEGAS, 1 de julho de 2013 /PRNewswire/ -- O Cirque du Soleil e o Espólio de Michael 

Jackson apresentam hoje à noite a estreia mundial de Michael Jackson ONE, em Las Vegas, uma 

nova criação que acontecerá exclusivamente no Mandalay Bay Resort and Casino. Dirigido por 

Jamie King, este show totalmente novo é o segundo projeto criativo a ser desenvolvido entre o 

Cirque du Soleil e o Espólio de Michael Jackson após o grande sucesso de bilheteria da turnê 

mundial Michael Jackson THE IMMORTAL, atualmente se apresentando em arenas na Ásia, 

durante sua turnê mundial. 

Dentre as celebridades que participarão da cerimônia de tapete vermelho e do evento após a festa 

na área Mandalay Beach estão Guy Laliberte, Katherine Jackson, Prince Jackson, Blanket 

Jackson, Jackie Jackson, Marlon Jackson, Tito Jackson, Justin Bieber, Neil Patrick Harris, 

Spike Lee, David Arquette, Allison Janney (The West Wing), Dule Hill (The West Wing), 

Berry Gordy (fundador da Motown Records), Ryan Kwanten (True Blood), Alfre Woodard, 

Roberto Cavalli (designer de moda), Pharrell Williams (músico/empreendedor ganhador do 

GRAMMY), Dot Jones (Glee), Rex Lee (Entourage), Ian Ziering (Beverly Hills 90210), Jon 

Secada (cantor), Dj Ashba (Guns N' Roses, SIXX AM), Tom Higgenson (Plain White), 

Richard MacDonald (escultor), Robert Griffin (NFL Washington Redskins), Jennette 

McCurdy, Jamie King (criador e diretor do roteiro de ONE), Welby Altidor (diretor de 

criação), Kevin Antunes (diretor musical), Jonathan Deans (designer de som), Zaldy Goco 

(designer de figurino), Nathalie Gagne (designer de maquiagem), Ivan "Flipz" Velez 

(coreógrafo), Rich e Tone Talauega (coreógrafos) e artistas locais, dentre eles Carrot Top, Jeff 

Beacher, Jabbawockeez, Clint Holmes, Human Nature e Justin Mortelliti, Mark Shunock e 

Carrie St. Louis de Rock of Ages. 

Equipe criativa: Jamie King (criador e diretor do roteiro de ONE), Welby Altidor (diretor de 

criação), Kevin Antunes (diretor musical), Jonathan Deans (designer de som), Zaldy Goco 

(designer de figurino), Nathalie Gagne(designer de maquiagem), Ivan "Flipz" Velez 

(coreógrafo), Rich e Tone Talauega (coreógrafos). 

O show 

Michael Jackson One é uma fusão sônica e tônica de acrobacias, dança e efeitos visuais que leva 

o público a uma imersão por meio da música e do espírito de Michael Jackson. 



Impulsionado pela poderosa música de multicamadas de Michael – tocada como nunca antes em 

um ambiente de som surround fascinante, de última geração, ONE leva o público através de uma 

série de cenas visuais e musicais perfeitas, no coração de um mundo que, por sua vez, é 

majestoso, lúdico, mágico e comovente. 

Em Michael Jackson ONE, o talento e o espírito de Michael Jackson são expressos pela energia 

vibrante do elenco de 63 bailarinos e artistas, com destaque de apresentações aéreas, acrobacias 

conduzidas e coreografias vívidas que usam a linguagem urbana/hip hop como trampolim para a 

exploração. 

ONE é uma homenagem sincera ao trabalho, espírito inovador e legado de Michael Jackson, o 

Rei do pop, o gênio, o visionário, o único (One). 

O nome 

Michael Jackson acreditava que todas as pessoas são únicas e iguais, sem distinção de raça ou 

cultura. Sua mensagem foi de unidade, harmonia e esperança de um mundo melhor. Ao mesmo 

tempo sugestivo e enigmático, o nome de Michael Jackson ONE também apresenta um 

paradoxo: Michael foi um artista multifacetado, que se esforçou para fundir vários estilos 

musicais e formas de arte.  É um título apropriado para uma jornada de unificação do mundo do 

Rei do pop, o gênio, o visionário, o único (One). 

Com Jamie King, que começou sua carreira como dançarino na turnê mundial Dangerous de 

Michael Jackson e também dirigiu o show itinerante Michael Jackson THE IMMORTAL World 

Tour, do Cirque du Soleil, Michael Jackson ONE reunirá as mentes criativas por trás do Espólio 

de Michael Jackson, John Branca e John McClain, além dos diversos talentos dos seguintes 

artistas: 

Guy Laliberte – Guia criativo 

Jean-Francois Bouchard – Diretor de conteúdo criativo 

Jamie King – Escritor e diretor 

Welby Altidor – Diretor de criação 

Carla Kama – Diretora associada 

Kevin Antunes – Diretor musical 

François Seguin – Designer de palco e adereços 

Zaldy Goco – Designer de figurino 

Michel Lemieux e Victor Pilon – Criadores da cena Man in the Mirror 

Travis Payne – Coreógrafo 

Rich e Tone Talauega – Coreógrafos 

Parris Goebel – Coreógrafo 

Sidi Larbi Cherkaoui – Coreógrafo 

Ivan << Flipz >> Velez – Coreógrafo 

Olivier Simola – Coreógrafo 

Rob Bollinger – Designer de acrobacias 

Germain Guillemot – Designer de acrobacias 

Ben Potvin – Coreógrafo de acrobacias 



Andrea Ziegler – Coreógrafo de acrobacias 

Raymond St-Jean – Designer de projeções 

Jimmy Lakatos – Designer de projeções  

David Finn – Designer de iluminação  

Jonathan Deans – Designer de som 

Pierre Masse – Designer de equipamento acrobático e cordas  

Nathalie Gagne – Designer de maquiagem 

Brian Drader – Dramaturgo 

Manon Beaudoin – Guia de personagens 

Henry Fong – Ilustrador 

Dago Gonzalez – Designer de conteúdo de imagem 

  

BIOGRAFIA DOS CRIADORES E IMAGENS DO SHOW:  

A biografia dos criadores e as imagens do show estão disponíveis na nossa sala de 

imprensa: 

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

PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÕES: 

 A partir de 1o de julho, as apresentações serão de sábado a quarta-feira, às 19h e às 22h.  

 A partir de 3 de setembro, as apresentações serão de sábado a quarta-feira, às 19h e às 

21h:30min.  

 Não há apresentações às quintas e sextas-feiras.  

PARA RESERVAR INGRESSOS: 

 Ligue para (877) 632-7400 ou (800) 745-3000  

 Visite o site www.cirquedusoleil.com/mjone ou www.mandalaybay.com  

 Visite a bilheteria Michael Jackson ONE, a bilheteria da Central de Eventos Mandalay 

Bay ou alguma bilheteria dos MGM Resorts International.  

PREÇOS DOS INGRESSOS: 

 US$69, US$99, US$130, US$140, US$155, além de assentos Golden Circle 

LIMITADOS.  Os preços não incluem impostos nem taxas.  

 A partir de 7 de setembro, os preços das apresentações aos sábados serão de US$69, 

US$99, US$130, US$160, além de assentos Golden Circle LIMITADOS.  Os preços 

não incluem impostos nem taxas.  

 Os ingressos estarão disponíveis 120 dias antes da data da apresentação.  

Curta a página Michael Jackson ONE no Facebook ou contate-nos pelo Tweeter: @Cirque 

#MJOne. 

http://www.cirquedusoleil.com/en/press/kits/shows/michael-jackson-one.aspx
http://www.cirquedusoleil.com/mjone
http://www.mandalaybay.com/
http://www.facebook.com/MJONE
https://twitter.com/#%21/Cirque


Cirque du Soleil 

A apresentação Michael Jackson ONE é a 8a
 
produção do Cirque du Soleil em Las Vegas, desde 

Mystere, em 1993. A empresa já trouxe fascinação e encanto a mais de 100 milhões de 

espectadores, em mais de 300 cidades, em seis continentes. O Cirque du Soleil tem 5.000 

funcionários, incluindo mais de 1.000 artistas de cerca de 50 países diferentes. 

Para obter mais informações sobre o Cirque du Soleil, visite o site www.cirquedusoleil.com. 

Para saber mais sobre a Fundação ONE DROP, visite o site www.onedrop.org. 

FONTE  Cirque du Soleil 

 

CONTATO:  Jeff Lovari, Cirque du Soleil, +1 (702) 632-4712, jeff.lovari@cirquedusoleil.com 

 

http://www.cirquedusoleil.com/
http://www.onedrop.org/

