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Britney Spears divulga residência de dois anos no Planet Hollywood Resort &
Casino com grande evento realizado no deserto de Nevada
Ingressos para "Britney: Piece of Me" estarão à venda na sexta-feira, 20 de setembro às 10h, horário do
Pacífico
Tweet sugerido: Agora é oficial! @britneyspears estreia novo show @phvegas com início em 27 de
dezembro! Ingressos à venda em 20 de setembro em #PlanetBritney http://bit.ly/1eFp0E2
PR Newswire
LAS VEGAS, 17 de setembro de 2013
LAS VEGAS, 17 de setembro de 2013 /PRNewswire/ -- Agora é oficial. Britney Spears vai para Las Vegas.
Uma das maiores superstars da música pop fez o altamente esperado anúncio esta manhã durante uma
entrevista ao vivo no programa Good Morning America da ABC. Com rumores circulando há meses sobre
uma possível residência no Planet Hollywood Resort & Casino, o ícone da música pop confirmou a notícia
em grande estilo com um espetacular evento realizado no meio do deserto de Nevada.
Para visualizar os ativos em multimídia associados com este comunicado para a imprensa, clique em:
http://www.multivu.com/mnr/59285-britney-spears-reveals-two-year-planet-hollywood-residency-las-vegas
(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130917/MM79945)
Mais de 1.300 pessoas coordenaram um grande painel humano com mais de dez andares de comprimento por
sete andares de largura, no local remoto para formalmente anunciar a data de início da residência de shows
em Las Vegas da estrela durante dois anos, "Britney: Piece of Me (Britney: Um Pedaço de Mim)". Britney irá
simultaneamente iniciar uma nova era de entretenimento em Las Vegas juntamente com o novo ano, já que o
show estreia no final de semana da véspera do Ano Novo, na sexta-feira 27 de dezembro. Visível a partir do
satélite com coordenadas de latitude e longitude N35 47.65' W115 15.70', o painel humano também revelou
que os ingressos estarão disponíveis para venda ao público em geral a partir da sexta-feira, 20 de setembro,
às 10h, horário do Pacífico.
Os ingressos para as 16 primeiras apresentações de "Britney: Piece of Me" estão atualmente à venda para os
titulares do cartão American Express; enquanto que uma pré-venda especial para os membros do programa
Total Rewards, o programa de fidelidade da Caesars Entertainment, a companhia controladora do Planet
Hollywood, estará disponível a partir da quinta-feira, 19 de setembro às 10h, horário do Pacífico. O programa
atual das apresentações é o seguinte:
Dezembro de 2013: Sexta-feira, 27 de dezembro; Sábado, 28 de dezembro; Segunda-feira, 30 de dezembro;
Terça-feira, 31 de dezembro
Janeiro de 2014: Quarta-feira, 29 de janeiro; Sexta-feira, 31 de janeiro
Fevereiro de 2014: Sábado, 1 de fevereiro; Terça-feira, 4 de fevereiro; Sexta-feira, 7 de fevereiro; Sábado, 8
de fevereiro; Quarta-feira, 12 de fevereiro; Sexta-feira, 14 de fevereiro; Sábado, 15 de fevereiro; Terça-feira,
18 de fevereiro; Quarta-feira, 19 de fevereiro; Sábado, 22 de fevereiro
Os preços dos ingressos variam de US$ 59 a US$ 179, mais impostos e taxas aplicáveis e podem ser
adquiridos on-line no endereço BritneyPieceofMe.com ou pessoalmente na bilheteria do Planet Hollywood.
Todos os shows começam às 21h, horário do Pacífico, com exceção do especial da terça-feira, 31 de

dezembro, a apresentação da véspera do Ano Novo, que começará às 22h, horário do Pacífico. Serviço
exclusivo de mesa VIP, para até seis convidados, pode também ser adquirido pelo telefone (866) 693-2425.
"Estou muito empolgada por finalmente compartilhar esta notícia com todos meus fãs", disse Britney "'Piece
of Me' é um trabalho de amor e mal posso esperar para apresentá-lo em Las Vegas no Planet Hollywood".
Um ícone pop lendário, Britney cativou o mundo com apresentações deslumbrantes por mais de 15 anos.
Agora ela traz seu show mais espetacular de todos os tempos para o Planet Hollywood Resort & Casino em
Las Vegas. "Britney: Piece of Me" é a celebração de uma das mais ilustres carreiras na história da música,
ostentando mais de 20 grandes sucessos mundiais de uma das mais icônicas artistas que jamais agraciaram o
palco. O público ficará encantado enquanto Britney reinventa alguns dos maiores momentos das
apresentações de sua carreira, juntamente com uma prévia do material completamente novo de seu altamente
esperado oitavo álbum de estúdio.
"Britney: Piece of Me" não é somente para fãs incondicionais, mas para todos que apreciam o melhor do
teatro pop. Apresentado em um teatro totalmente reconstruído no Planet Hollywood Resort & Casino, o show
apresentará uma das maiores produções imersivas em palco em área interna de todo o mundo, criando o que
será a experiência de concerto pop mais inovadora jamais produzida para Las Vegas. Enquanto a produção do
palco é deslumbrante, o ambiente de intimidade do teatro permitirá que o público veja Britney como nunca a
viu anteriormente. Mantendo o estilo e a inovação de Britney, "Britney: Piece of Me" é a união da moda
sofisticada com a tecnologia de ponta, realizada em uma boate/teatro completo com serviço exclusivo de
mesas e garrafas.
"Esta residência irá revolucionar o cenário do entretenimento em Las Vegas", disse Kurt Melien, vicepresidente de entretenimento da Caesars Entertainment. "A Caesars sempre liderou a evolução do
entretenimento de Las Vegas. A residência de Britney marcará uma nova era de entretenimento como a
primeira artista residente da música pop da cidade. Não poderíamos estar mais satisfeitos em dar as boasvindas a um dos maiores ícones pop de nosso tempo ao Planet Hollywood Resort & Casino".
Este show será verdadeiramente um "pedaço de Britney" pois ela apresenta a mais íntima, e mesmo assim
dinâmica, experiência de concerto de sua carreira, no local mais moderno e incomparável de toda a cidade de
Las Vegas.
Para mais informações sobre o show e os ingressos, visite o endereço BritneyPieceofMe.com.
PLANET HOLLYWOOD RESORT & CASINO
O Planet Hollywood Resort & Casino é o mais novo membro da família Caesars Entertainment em Las Vegas
e um parceiro de pleno direito do programa Total Rewards™. O Planet Hollywood Resort & Casino possui
2.500 apartamentos e suítes para hóspedes lindamente projetados com apresentando algumas das melhores
vistas da cidade. O Planet Hollywood engloba mais de 100.000 pés quadrados de área de jogos, vários salões,
dez restaurantes incluindo o Gordon Ramsay BurGR, KOI, Strip House, o premiado Spice Market Buffet e o
Pink's Hot Dogs de Los Angeles e o Planet Hollywood Spa by Mandara. O resort também abriga o show
totalmente novo de uma das maiores superstars da música pop, Britney Spears, "Britney, Piece of Me", que
estreia em 27 de dezembro de 2013. A propriedade é circundada pelo shopping Miracle Mile com mais de
170 lojas especializadas e restaurantes. Para mais informações, visite o endereço
www.planethollywoodresort.com. Encontre o Planet Hollywood no Facebook e siga no Twitter.
DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS
Este comunicado para a imprensa inclui "declarações prospectivas". Estas declarações podem ser
identificadas pelo fato de que não se relacionam estritamente com fatos históricos ou atuais. Estas
declarações contêm palavras tais como "pode", "irá", "projeta", "poderia", "espera", "acredita", "antecipa",

"pretende", "podia", "iria", "estima", "continua", "busca", ou suas variações negativas ou outras variações das
mesmas ou terminologias comparáveis. Estas declarações prospectivas são baseadas nas expectativas atuais e
projeções sobre eventos futuros. Alertamos que estas declarações prospectivas não são garantias de
desempenho ou resultados futuros e envolvem riscos e incertezas que não podem ser previstos ou
quantificados. Quaisquer declarações prospectivas são feitas conforme a Lei de Reforma de Litígios de
Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995 e, como tal, valem somente na data em
que são feitas. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar as declarações prospectivas. Alertamos o
leitor para não confiar indevidamente nestas declarações prospectivas, que valem somente na data em que
são feitas, ou, se não houver data declarada, na data deste comunicado para a imprensa.
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