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In familie: Fiica lui Will Smith, protagonista unui
musical produs de actor
La 10 ani, pe langa debutul in forta in muzica, Willow, fiica indragitului actor
Will Smith, are toate sansele sa obtina primul sau rol principal intr-o pelicula.
Este vorba de un remake al unui musical ce va fi produs chiar de starul din
"Men in Black".
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Will Smith analizeaza impreuna cu studiourile Sony potentialul remake-ului musicalului "Annie",
in care Willow ar urma sa fie protagonista, informeaza Mediafax.
Mai trebuie spus ca Smith va produce filmul prin propria companie, Overbrook Entertainment,
semn ca ar fi vorba de... o afacere in familie.
Desi nu au fost stabilite toate detaliile proiectului, se zvoneste ca rapperul Jay-Z, care a lucrat cu
Willow la hitul "Whip My Hair", ar urma sa colaboreze pentru realizarea coloanei sonore a filmului.

Un fenomen in lumea muzicii pop la scurt timp de cand si-a facut debutul, Willow Smith ar putea
avea o cariera de succes si in bransa unde s-au consacrat parintii sai. Pentru ca si mama fetitei e
o actrita de succes - Jada Pinkett-Smith.
Willow Smith a aparut alaturi de tatal ei in filmele "Legenda vie" si "Kit Kittredge: O fetita
americana" si a asigurat vocea unui personaj din animatia "Madagascar 2".
Musicalul "Annie", lansat in 1982 si regizat de John Huston, s-a bazat pe o piesa de teatru de pe
Broadway, jucata in timpul crizei din 1930. Filmul, in care rolul principal a fost interpretat de
Aileen Quinn, a primit doua nominalizari la Oscar.
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Fiica lui Will Smith, Willow, a facut senzatie
la American Music Awards
ADRESA: http://crct.ro/n7e5
Willow Smith, fiica cuplului de actori Will Smith si Jada Pinkett,
a fost cel mai tanar star care a pasit duminica seara pe covorul
rosu al galei American Music Awards din Los Angeles. La doar
zece ani, fetita a facut senzatie datorita tinutei pe care a purtato.
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