
 
Jack Pack inaugura o maior palco do mundo em Dubai 

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 13 de novembro de 2015 /PRNewswire/ -- Dubai Airports lançou 
ontem, com muito estilo, sua nova e revolucionária iniciativa, a musicDXB quando os finalistas de 
'Britain's Got Talent' e a banda Jack Pack, os novos reis do swing do Reino Unido, iluminaram pela 
primeira vez o maior palco do mundo durante um concerto pop-up de 30 minutos que divertiu os 
passageiros do Dubai International (DXB), o principal aeroporto internacional do mundo. 

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20151111/286350 

"Já tocamos em alguns locais originais, incluindo ontem no Jantar de Gala do Show Aéreo, mas 
nossa experiência no DXB, sem dúvida, se destacou", disse Andrew Bourn da banda Jack Pack. "É 
uma ideia inovadora, uma atmosfera diferente e divertida e uma ótima plataforma onde músicos de 
todo o mundo podem apresentar seu trabalho para uma plateia genuinamente global." 

A iniciativa musicDXB determina um novo padrão para as viagens globais ao criar uma plataforma 
direcionada a uma plateia multicultural e cosmopolita, composta de mais de 79 milhões de amantes 
da música que transitam pelo aeroporto anualmente. A musicDXB contará com apresentações de 
estrelas do cenário mundial, os mais recentes shows internacionais e revelações de artistas locais 
que proporcionarão entretenimento para os passageiros. 

Os fãs que não puderem assistir aos shows ao vivo poderão desfrutar dos pontos altos das 
apresentações nas plataformas de mídia do Dubai Airports. O aeroporto foi reconhecido pelo 
Facebook por ter criado a "maior comunidade de aeroporto no Facebook", abrangendo 
aproximadamente 1,5 milhão de fãs em todo o mundo. 

Paul Griffiths, CEO do Dubai Airports, disse: "Estamos muito empolgados por termos lançado a 
musicDXB de uma maneira tão sensacional com a presença da Jack Pack. E a comemoração da 
música está só começando. Nas próximas oito semanas estaremos apresentando alguns dos 
maiores talentos dos EAU. Estamos também estendendo nosso convite aos músicos de todo o 
mundo. Se você quiser se apresentar em nosso palco, se achar que tem o que é preciso para 
empolgar e entreter uma plateia global, gostaríamos de falar com você!" 

Os músicos que estejam viajando por Dubai em janeiro e nos meses seguintes, estão convidados a 
enviar um e-mail paramusicDXB@dubaiairports.ae  e nos fornecer amostras de seu trabalho, datas 
da viagem e uma descrição da razão pela qual gostariam de participar da musicDXB. 

Dubai Airports tem uma longa história de amor com as artes cênicas. A multidão presente no Show 
Aéreo de Dubai pode assistir aos shows de estrelas como Katy Perry, Stevie Wonder, Rod Stewart, 
Diana Ross, Michael Bolton, Tom Jones e George Benson, entre outros. O DXB já foi o palco de 
outros eventos pop-up, incluindo um concerto no aeroporto contando com a presença de Kelly 
Rowland. Dubai Airports é também um patrocinador que apoia avidamente iniciativas locais de 
música clássica, incluindo o Choirfest Middle East. 

Sobre a Jack Pack 

O álbum de estreia autodenominado Jack Pack está agora entre os 5 mais vendidos no Reino Unido. 

 

CONTATO: Ali Zaigham, Ali Zaigham, gerente de relações com a imprensa, 
Ali.Zaigham@dubaiairports.ae  

 


