
 

 

 

      
 

 

MARTELL HOME LIVE, A ESTREIA MUNDIAL DO TALK SHOW INTERATIVO AO VIVO 

A Martell® Cognac marca a sua posição, celebrando visionários no encontro de entretenimento e cultura 
durante a transmissão ao vivo do Martell Home Live. A mais antiga das grandes Casas de Conhaque 

volta a desafiar os limites, com um novo tipo de talk show e plataforma digital para criativos e 
inovadores partilharem as suas histórias.  

 

Nova Iorque – (11 de abril de 2019) – Na noite passada, a Maison Martell estreou o primeiro episódio do 

Martell Home Live, apresentado pelo lendário Killer Mike no The Greystone Court, Nova Iorque. A 

plataforma digital destacou criativos na área da música, artes e entretenimento e foi transmitida em 

direto na página do Facebook e YouTube da Maison Martell.  

 

O episódio 01 do Martell Home Live foi o primeiro de uma série de talk shows culturais, que decorrerão 

em locais não convencionais, em diferentes cidades do mundo. Cada episódio do Martell Home Live 

contará com visionários e criativos de várias áreas e categorias que inspiram outras pessoas a impulsionar 

a cultura.  

 

Episódio 01: Música, Dança e Entretenimento, com atuações especiais de Princess Nokia, Big Freedia 

com os bailarinos Javier Ninja, Archie Burnett, Dejiavu Ferguson e Charli XCX – todos eles artistas que 

marcaram posição nas suas áreas criativas, ao mesmo tempo que impulsionam a cultura 

destemidamente. Além das atuações das lendas do panorama de dança atual e da demonstração 

exclusiva da cultura pop e de novos artistas de rap underground, o apresentador da noite, Killer Mike, 

falou com cada um dos artistas enquanto partilham histórias sobre as suas origens humildes e como se 

mantiveram fiéis a si mesmos e às suas crenças no percurso de deixar um legado duradouro. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Entre os convidados especiais do público estavam precursores da cidade de Nova Iorque e o artista 

nigeriano de hip-hop, Mister Incredible, que partilhou a sua visão sobre a dinâmica do panorama 

internacional do hip-hop. 

 

Enquanto a mais antiga das grandes Casas de Conhaque do mundo, a Maison Martell sempre celebrou 

ideias ousadas e desafiou os limites para criar alguns dos sabores mais arrojados e consistentes no 

conhaque. No seguimento do tema de celebrar os visionários criativos que pretendem deixar um legado 

duradouro, criou-se o Martell Home Live. 

 

Durante as próximas semanas serão reveladas as datas adicionais dos episódios do Martell Home Live 

que destacam o melhor da gastronomia e da mixologia. Fiquem atentos!  

 

Para ver novamente o Martell Home Live Talk Show: 

https://www.youtube.com/watch?v=A6MiCD9FYCM 

 

Para ver a versão resumida do vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=-IUBScXl0TE 

 
 
CONTACTO COM A IMPRENSA: 
Maison Martell 
Gaëlle Marcel 
gaelle.marcel@pernod-ricard.com 
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