FOREVER KING OF POP
Queres ser o Mini Michael Jackson e participar em Forever King of Pop?
A UAU e a M80 estão à procura do mini-Michael Jackson português.

E podes ser TU!
“O melhor espectáculo sobre Michael Jackson!”, afirmou Joseph Jackson, pai do cantor
desaparecido em Junho de 2009. Estreado em 2017, Forever King of Pop já conquistou
público, provando que o Rei da Pop ainda está “vivo” na memória de todos.
Uma homenagem à vida e carreira de Michael Jackson, Forever King of Pop privilegia a
emoção, intensidade e ritmo que este colocava em cada apresentação. Temas como
Billie Jean, Beat It, Bad, I Want You Back, Smooth Criminal, Human Nature, Thriller, entre
outros, são cantados e tocados ao vivo, enquanto as coreografias são recriadas ao mais
ínfimo detalhe.
"Não se trata apenas do seu talento e da sua música em palco, mas sim do coração.
Adorava ver este espectáculo na Broadway.” La Toya Jackson
Mini-Michael Jackson:
Se tens entre 6 e 11 anos, sabes dançar como o Rei da Pop e queres participar nos
espectáculos Forever King of Pop, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, entre 10 e 19
de Janeiro, concorre ao casting, dia 13 de Dezembro em Lisboa. O júri será composto
pelo coreógrafo de Forever King of Pop, Vanda Miranda, locutora M80, e um elemento
da UAU.
Até dia 10 de Dezembro, envia um email para comunicacao@uau.pt, colocando no
assunto “Casting Mini Michael Jackson UAU e M80”. Po favor, envia um vídeo teu, a
dançar, com um mínimo de 40 segundos (sem este vídeo, a tua candidatura não será
aceite).

Não te esqueças de indicar o teu nome, idade e área onde moras. Também precisas de
indicar o nome e contacto dos teus pais (obrigatório).
Ficamos à tua espera!

Para mais informações:
Joana Clara // joana.clara@ellephant.pt
Rodrigo Vaz // rodrigo.vaz@ellephant.pt

