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NASCIMENTO

2 de dezembro de 1981 na cidade de

McComb, no Mississippi.

INICIO NOS PALCOS
Aos oito anos, Britney e sua mãe viajaram até Atlanta

para uma audição para a escolha do elenco da nova

versão do The MickeyMouse Club.

Ela foi recusada, mas o diretor de elenco ficou
impressionado com a sua capacidade vocal e
apresentou-a a um agente de talentos de Nova York.
Pouco tempo depois, ela e sua família se mudaram
para um apartamento de sublocação da cidade e
Britney foi contratada para o seu primeiro papel
profissional como substituta para o papel principal no
musical “Ruthless!”

BRITNEY JEAN
SPEARS



STAR SEARCH - 1992

Programa de calouros de Ed McMahons.

Britney participa e fica com a 2ª colocação.

MICKEY MOUSE CLUB - 1993
No final de 1992 ela fez uma nova audição para o

show e se junta ao elenco até os 13 anos (1993-

1995). Dividindo palco com outros talentos

conhecidos como Justin Timberlake, Christina

Aguilera e Ryan Gosling.



INNONSENSE - 1997
Em junho 1997, Britney se juntou brevemente a 

um grupo pop feminino "Innosense". 

JIVE RECORDS - 1997
No final do mesmo ano, ela assinou com a Jive

Records e gravou uma demo.



GRAVAÇÕES DO PRIMEIRO ALBUM- 1998
Dia 15 de março, Britney voou para Estocolmo, na 

Suécia, e gravou a maior parte de seu primeiro álbum. 

Gravação de março a abril. 

MAX MARTIN - PRODUTOR
Martin Karl Sandberg, produtor musical e compositor

sueco, naturalizado americano. Chegou aos Estados

Unidos em 1985 e começou a produzir algumas músicas.

Iniciando a carreira em meados da década de 1990,

ganhou fama por fazer uma série de grandes sucessos

para artistas como Backstreet Boys, Britney Spears, 'N

Sync, Kelly Clarkson, Ariana Grande, Katy Perry, Taylor

Swift, Adele, Avril Lavigne.



SHOPPING MALL - 1998
Seu primeiro show foi uma turnê de shopping 

com quatro músicas e dois dançarinos de apoio, 

14 de outubro.

N’SYNC- 1997
Sua primeira apresentação oficial foi abrindo para

o Nsync nos shows da turnê.



BABY ONE MORE TIME VIDEOCLIPE - 1998
Em novembro de 1998, o clipe do single foi lançado para

mostrar que, mesmo nova, Britney já sabia muito bem o

que queria com a música. Na época das filmagens, a

cantora tinha apenas 16 anos, e ela teve a ideia de da
escola católica e do famoso uniforme colegial do vídeo -

além do design amarrado das camisetas.

O visual do clipe se estendeu para o disco e para o

“padrão Britney” instaurado em seguida, cujas
coreografias e performances tinham destaque absoluto

e dialogavam com as roupas da cantora. A composição

desses elementos foi a marca do sucesso de Spears e de

toda uma nova identidade visual da música pop que

surgiu com a artista.

ASSISTA AO CLIPE COMPLETO 
NA TIMELINE DE VIDEOS 



BABY ONE MORE TIME ALBUM - 1999
Em 12 de janeiro de 1999, ela lançou seu primeiro 

álbum "...Baby One More Time".

PRIMEIRA TURNÊ OFICIAL - 1999
Em 28 de junho ela começou sua primeira turnê 

nacional que durou 3 meses.


