
Zara Larsson uppträder på MTV EMA’s
Zara Larsson är nominerad till både Bästa nykomling och Bästa Svenska Artist och nu avslöjas det att hon även är en av de
artister som uppträder på årets MTV EMA’s. Kanadensiska stjärnskottet Shawn Mendes, popgruppen DNCE och danska Lukas
Graham kommer också att uppträda på galan, som sänds live från Rotterdam den 6 november.

Idag avslöjar MTV ytterligare fyra popsensationer som kommer att ansluta sig till Bruno Mars som några av de som uppträder på årets MTV
EMA’s, live från Rotterdam söndagen den 6 november. Galan sänds kl. 21.00 på MTV. Zara Larsson är nominerad i två kategorier, Bästa
Svenska Artist och Årets Nykomling.

-          Jag är så förväntansfull och glad över mitt uppträdande på MTV EMA’s i Rotterdam. Ser fram emot att träffa alla fans och jag är ju
dessutom nominerad i två kategorier – så glöm inte att rösta! Säger Zara Larsson, artist och nominerad till Bästa Svenska Artist och Årets
Nykomling.

Även kanadensiska stjärnskottet Shawn Mendes, som har haft superhits som bland annat ”Treat You Better” uppträder på galan. Danska pop-
och soulbandet Lukas Graham ska också uppträda och det ska även deras rivaler, amerikanska popgruppen DNCE med Joe Jonas från Jonas
Brothers, göra. Både Lukas Graham och DNCE är nominerade i kategorierna Årets Nykomling, tillsammans med Zara Larsson, och ”Best
Push” – MTV’s initiativ som uppmärksammar nya artister. DNCE vann kategorin ”Best New Artist” på Video Music Awards i augusti och har
precis släppt sin nya singel ”Body Moves”.

Lukas Graham är nominerade i totalt fyra kategorier; Årets Nykomling, Best Push, Best Song och Bästa Danska Artist. De är också aktuella
som MTV Cover of the Month, där fans får göra sin tolkning av hitlåtar med chans att få en egen musikvideo, med hitlåten ”7 years”.

För bilder och mer information, vänligen besök: press.mtvema.com.
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För ytterligare info, vänligen kontakta:
Karolina Moberg,  Nordic PR manager
karolina.moberg@vimn.com
073 83 73 424

OM MTV
MTV är världens främsta varumärke för ungdomar. Med en global räckvidd på över 785 miljoner hushåll är MTV hemmet för
milleniumgenerationen, musikfans och artister samt en pionjär i skapandet av innovativa program för ungdomar.  MTV både reflekterar och
skapar popkultur med sitt prisvinnande innehåll byggt på gripande storytelling, utforskande av musik och aktivism på TV, webben, mobilen och
sociala medier. Utanför USA är MTV en del av Viacom International Media Networks, en del av Viacom Inc. (NASQAQ, VIAB, VIA), ett av
världens ledande företag i skapandet av program och innehåll för alla plattformar.


