NEOPLAN movingArt em digressão com Hans
Zimmer
Missão especial: dois novos NEOPLAN Tourliners levam
músicas fantásticas para toda a Europa. Extraordinários são os
acessórios de design e interiores dos autocarros que a MAN
Truck & Bus forneceu para a digressão “The World of Hans
Zimmer”.
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• Músicos viajam em segurança e conforto
Chegou a segunda fase da campanha NEOPLAN movingART: no início de
2019, seguindo o projeto Tape Art com o grupo Berliner KlebeBande, a MAN
Truck & Bus embarcou numa jornada especial de concertos, assim como 60
músicos de orquestra e 16 coralistas. Até à data, os dois NEOPLAN
Tourliners com os músicos a bordo cobriram 32.566 quilómetros em toda a
Europa; a segunda parte da digressão começa em novembro. Enquanto
isso, os autocarros e os artistas encantam os visitantes da feira Busworld
em Bruxelas.

NEOPLAN movingART Music está a acompanhar a digressão “The World of
Hans Zimmer - A Symphonic Celebration”. Ao longo de dois meses, os
músicos viajaram por mais de 20 cidades, de Hamburgo e Munique, a
Cracóvia, Londres, Dublin, Paris, Lisboa e Barcelona. Durante este tempo,
a sua casa foi composta por dois NEOPLAN Tourliners personalizados,
fornecidos exclusivamente para o tour pela MAN Truck & Bus.

A MAN Truck & Bus é uma das principais empresas da Europa no fabrico de veículos comerciais e no fornecimento de
soluções de transporte, com uma facturação anual de cerca de 11 mil milhões de euros (2018). O portfólio de produtos
inclui carrinhas, camiões, autocarros e motores a diesel e a gás, assim como serviços no âmbito do transporte de
passageiros e de mercadorias. A MAN Truck & Bus é uma empresa da TRATON SE, e emprega em todo o mundo mais
de 36.000 colaboradores.
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Por onde quer que os dois autocarros passem, eles chamam a atenção. O
design incomum e criativo nos painéis laterais dá-lhe a impressão imediata
de algo extraordinário. No centro, a frase que significa "O MUNDO DE HANS
ZIMMER". “Há boas razões para Hans Zimmer ser um dos mais renomados
e influentes compositores cinematográficos do nosso tempo”, afirma Jan
Aichinger, diretor de marketing de produtos da MAN Truck & Bus. Algumas
das muitas peças compostas por este múltiplo vencedor do Oscar, Grammy
e Globo de Ouro incluem as bandas sonoras de “O Rei Leão”, “Gladiador” e
“Piratas das Caraíbas”. As letras apresentam-se entre linhas douradas
verticais, que trazem à mente as frequências de vibração das notas
musicais. “O expressivo design branco e dourado simboliza o poder da
música. Ele marca a sua beleza e clareza e representa as vibrações
positivas da digressão de música do movingART ”, explica Jan Aichinger.

Além do design exterior exclusivo dos veículos, outro destaque
particularmente impressionante são os extensos e personalizados
acessórios interiores. Desta forma, os autocarros são como uma segunda
casa para os músicos - um lugar onde eles podem descansar e relaxar. Uma
atmosfera de bem-estar é um pré-requisito elementar, para artistas atingirem
uma excelente performance musical nos seus inúmeros concertos. É por
isso que a MAN Truck & Bus concebeu o interior do NEOPLAN Tourliner de
2 eixos com bancos de couro macios e ajustáveis, luzes de leitura, cortinas,
ar condicionado, uma cozinha de bordo exclusivamente equipada e um
moderno sistema de info entretenimento.

Sobre a digressão: Hans Zimmer está a encantar fãs em toda a Europa com
o seu espetáculo ao vivo “The World of Hans Zimmer - A Symphonic
Celebration” e apresenta o seu trabalho com uma orquestra pela primeira
vez - interpretado por músicos do Bolshoi Bielorrusso Orquestra de Teatro e
Coro de Rádio e Televisão da Bielorrússia. A voz de Lisa Gerrard, cheia de
personalidade, cativa o público. Em 2001, ela tornou-se a primeira artista
feminina a receber um Globo de Ouro - pela sua colaboração com Hans
Zimmer na trilha sonora do Gladiador.

Em março e abril deste ano, os músicos completaram a primeira parte da
digressão. E continua de Novembro a meados de Dezembro deste ano:
durante esta etapa, os músicos vão encantar multidões com as suas
apresentações em Milão, Amsterdão e Estocolmo. A viajar com os 60
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músicos da orquestra e 16 coristas, vão a bordo dos NEOPLAN Tourliners
de 12 e 13 metros de comprimento: 2 flautas, 1 oboé, 2 clarinetes, 2 fagotes,
6 buzinas, 2 trombetes, 4 trombones, 1 tuba, instrumentos de percussão, 18
violinos, 4 violas, 11 violoncelos, 4 contrabaixos, entre outros. “O NEOPLAN
sempre foi sinónimo de design e exclusividade. É por isso que trouxemos o
projeto NEOPLAN movingArt à vida. Ter a oportunidade de agora transportar
arte nos nossos autocarros artisticamente desenhados é uma ótima
experiência para nós também”, resume Jan Aichinger.

Mais informações sobre o NEOPLAN movingART em digressão com “The
World of Hans Zimmer“ on-line em:
https://www.neoplan.com/global/en/neoplan-movingart/hans-zimmermeets-neoplan/neoplan-moving-art-hans-zimmer.html
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Legenda:
Com o seu design exclusivo de movingART, os autocarros de turismo da
NEOPLAN despertam a atenção.
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Legenda:
Este ano, dois NEOPLAN Tourliners estão em digressão com “The World of
Hans Zimmer”, transportando músicas fantásticas para toda a Europa.
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