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Tops Djs brasileiros estão de volta - Rio Saturdays @Mondrian South Beach WMC Edition
Miami Beach, FL (Janeiro 2013) – Miami Beach está quase pronta para receber a indústria mundial da
música durante o Winter Music Conference (WMC) e Ultra Music Festival em março. E o Morgans Hotel
Group já garantiu os melhores Dj's de música eletrônica do Brasil para tocar mais uma vez no Mondrian
South Beach, sábado, 23 de março.
“WMC e Ultra são contrapartidas da dance music ao Festival de Cinema de Cannes, por 10 dias e noites
non-stop e os artistas top de todo o mundo estarão girando suas mixagens em nossa cidade”, disse Alex
Novo, Gerente Geral do Mondrian South Beach. "Depois do sucesso do ano passado de Rio Saturdays
@Mondrian WMC Edition, não podia deixar passar a oportunidade de trabalhar novamente com Talent
Plus e CR2 Records para mostrar os destaques do Brasil. Este ano vamos trazer para Mondrian um
incrível line-up e na melhor pool party de South Beach"
De volta para repetir o desempenho, o renomado artista brasileiro Mario Fischetti e um convidado
especial, o britânico MYNC, será o destaque do evento, disse Novo. Sua colaboração, LIVE Ibiza to Brasil
levou direto para o top 3 brasileiro de álbuns no ano passado e, juntos, eles continuam a ser
embaixadores da house music mundial. Além de Fischetti, Rio Saturdays @Mondrian WMC Edition
contará com outros conhecidos DJs brasileiros, como Marcelo CIC, Diego Moura e Leo Janeiro. As
festividades começam na beira da piscina às 13h00h e terá convidados dançando até à noite com as
batidas criativas deste grupo estelar de talento.
"Mondrian South Beach é um palco incrível para nossos artistas se apresentarem;. pois é relevante,
moderno e hip", disse Edo Van Duyn, diretor da Talent Plus. "A pool party anterior teve uma
participação incrível, onde os hóspedes do hotel, moradores de Miami e participantes da conferência
tiveram uma experiência musical verdadeiramente única e dinâmica. Fischetti & MYNC são conhecidos
por produzir memoráveis shows ao vivo ... Você não vai querer perder este! "
QUANDO/ONDE
Sábado, 23 de Março
A festa na area da piscina começa às 13h e continua até a música parar
LOCAL: Mondrian South Beach, 1100 West Ave

Para acomodar os amantes da música que viajam para Miami Beach durante WMC e Ultra, o Morgans
Hotel Group tem uma oferta especial para todas as três propriedades em Miami: Delano, Mondrian

South Beach e Shore Club. Reserve online - www.morganshotelgroup.com - ou através do seu agente de
viagens e receba as acomodações para duas pessoas, café da manhã continental, acesso gratuito Wi-Fi e
20% de desconto nos serviços de spa. O código de pacote é PKPLAY para todas as propriedades e está
aberto para reservas entre 06-31 de março, 2013.
SOBRE WINTER MUSIC CONFERENCE
Winter Music Conference, em seu 28 º ano consecutivo, é um dos mais divulgados encontros musicais
anuais no mundo. Uma plataforma fundamental para o avanço da indústria, WMC atrai milhares de
artistas e representantes da indústria da música de 70 países e mais de 100 mil participantes a cada ano
para uma programação concentrada de mais de 500 eventos, festas, seminários e workshops. Para mais
informações, visite www.wintermusicconference.com
SOBRE ULTRA MUSIC FESTIVAL
Como o festival de música eletrônica mais famoso do mundo, ULTRA ganhou como "Best Music Event"
pela Music Awards (IDMA) por seis anos consecutivos, de 2005 a 2011, “Best International Dance Music
Festival” por Ibiza DJ Awards em 2008 e "Melhor Festival" por Village Voice Media New Times
consecutivamente por anos consecutivos, de 2005 a 2009.
ULTRA é inigualável, consistentemente apresentando o melhor do mundo, mais diversificada EDM lineups ano após ano. Em 2013 ele entra em seu 15 º ano de existência, tornando-se o primeiro festival
EDM a ser expandido para dois fins de semana com datas previstas para 15,16 e 17 de março e 22, 23 e
24 de março. Uma marca global, ULTRA WORLDWIDE acontece em quatro continentes em 7 países,
Argentina, Brasil, Chile, Europa (Croácia), Ibiza, Coréia, Miami. Para mais informações, visite
www.ultramusicfestival.com
ABOUT MORGANS HOTEL GROUP
Morgans Hotel Group Co. (NASDAQ: MHGC) é amplamente creditado como o criador do primeiro hotel
"boutique" continuando líder do setor da indústria de hotel boutique. Morgans Hotel Group opera
Morgans, Royalton e Hudson, em Nova York, Delano e Shore Club, em South Beach, Mondrian, em Los
Angeles, South Beach e Nova York, Clift em San Francisco, Ames em Boston, Sanderson e St Martins
Lane em Londres, e um hotel em Playa del Carmen,México. Morgans Hotel Group tem participações d
propriedade ou possui vários desses hotéis. Morgans Hotel Group tem outras transações de imóveis em
vários estágios de finalização, incluindo Delano e Mondrian em Marrakech, Marrocos; Hudson e
Mondrian em Londres, Inglaterra; Delano em Cesme, na Turquia, e em propriedades do Mondrian em
Istambul, Turquia; Doha, Qatar e Nassau, Bahamas. Morgans Hotel Group também possui um controle
de 90% no grupo Light, empresa líder no segmento de gastronomia em estilo de vida e bebidas. Para
mais informações, visite www.morganshotelgroup.com
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