
Oito produções do Cirque du Soleil se tornam ONE, em comemoração ao Dia Mundial da Água no 
segundo evento anual One Night for ONE DROP em Las Vegas 

 

Evento filantrópico internacional gera consciência e fundos para os problemas da água 

LAS VEGAS, 24 de março de 2014 /PRNewswire/ -- Em comemoração ao Dia Mundial da Água (22 de 
março), oito produções fixas doCirque du Soleil em Las Vegas se tornaram ONE, para a segunda edição 
anual do One Night for ONE DROP na sexta-feira, 21 de março, no Mandalay Bay Resort and Casino em 
Las Vegas. O evento filantrópico de uma noite em benefício da ONE DROP – a organização sem fins 
lucrativos criada pelo fundador do Cirque du Soleil, Guy Laliberte – gerou consciência e fundos para os 
problemas da água no mundo todo. 

Para ver os recursos multimídia associados a este comunicado de imprensa, 
clique: http://www.multivu.com/mnr/7130251-cirque-du-soleil-one-night-for-one-drop 

"Em 2014, ainda há pelo menos 780 milhões de pessoas no mundo sem acesso a um fornecimento de 
água seguro e estável", afirmou Laliberte. "É um dos problemas mais urgentes do nosso planeta, mas há 
soluções sustentáveis se direcionarmos nossos esforços e recursos." 

Entre os destaques estão uma apresentação musical profunda do super grupo The Tenors, junto com 
mais de 100 artistas talentosos doCirque du Soleil, à medida que reuniam a mensagem de "UM 
PENSAMENTO, UM MUNDO", como uma metáfora do tempo e do seu efeito na sociedade. A violinista 
sensação do YouTube, Lindsey Stirling, os vencedores da temporada 6 do programa "America's Best 
Dance Crew", o grupo IaMmE, e o premiado artista da palavra falada, IN-Q, também foram incluídos na 
obra extraordinária criada e dirigida por Mukhtar O.S. Mukhtar. 

Entre as celebridades que participarão do tapete azul do evento noturno e da festa pós-evento no 
Moorea Beach Club estão o fundador e diretor geral do Cirque du Soleil, Guy Laliberte; a diretora geral 
da ONE DROP, Catherine B. Bachand; Kyle Richards, Mauricio Umansky e Camille Grammer do "Real 
Housewives of Beverly Hills"; a personalidade da TV Holly Madison; a banda de rock contemporâneo 
Blues Traveler; Mary Wilson do The Supremes; a autora campeã de vendas do New York Times e 
comediante do "Chelsea Lately", Heather McDonald; Brendan Fitzpatrick e Morgan Stewart do "Rich Kids 
of Beverly Hills"; o grupo de dança famoso internacionalmente, Jabbawockeez; o membro do Hall da 
Fama do UFC, Forrest Griffin; o vencedor da 10a temporada do The Ultimate Fighter, Roy "Big Country" 
Nelson; a prefeita de Las Vegas Carolyn Goodman e Oscar Goodman; o ilusionista Criss Angel; as 
atletas olímpicas que receberam medalha de ouro em remo para os EUA, Esther Lofgren e Susan 
Francia; a renomada artista do "beijo" e pintora Natalie Irish; a famosa chef Susan Feniger (Border Grill); 
os homens de Thunder from Down Under; as meninas de Fantasy; DJ 88; e dançarinos do Alvin Ailey 
American Dance Theatre. 

One Night for ONE DROP é um esforço conjunto entre o Cirque du Soleil e o MGM Resorts 
International, que inclui, entre seus resorts, o Mandalay Bay, cujo lucro será destinado aos importantes 
programas mundiais de acesso à água potável e educação da ONE DROP. Uma parte do lucro 
conseguido no evento irá para o Las Vegas Springs Preserve, por seu esforço constante para apoiar a 
conservação da água e a vida sustentável em Las Vegas Valley. 

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

 

http://www.onedrop.org/
http://www.multivu.com/mnr/7130251-cirque-du-soleil-one-night-for-one-drop
http://www.facebook.com/onedrop
http://www.twitter.com/onedrop


CONTATO: Pien Bowler, ONE DROP, Fone: +1-702-352-0101, pien.bowler@onedrop.org, Alexandria 
Baum, Kirvin Doak Communications, Fone: +1-702-203-3100, abaum@kirvindoak.com  
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