
Snooki och resten av gänget från Jersey Shore tillbaka i TV-rutan
med MTVs nya “Jersey Shore Family Vacation”
Alla minns vi Snooki och hennes Crocodilly, Rohn och Jennies stormiga förhållande och hur Michael ”The Situation” Sorrentino
lät alla veta att ”cabs are here”! I det helt nya formatet åker profilerna till Miami på en drömsemester de sent ska glömma.

Den klassiska dokusåpan Jersey Shore intar den 6 april TV-rutan på nytt med programmet Jersey Shore Family Vacation. Jersey Shore har
lagt grunden för flertalet efterföljande succéprogram, däribland den brittiska versionen Geordie Shore. I Jersey Shore Family Vacation
återförenas de ursprungliga profilerna och i första avsnittet får vi se när Deena Nicole Cortese, Paul “Pauly D” Delvecchio,” Jenni “JWOWW”
Farley, Vinny Guadagnino, Ronnie Ortiz-Magro, Nicole “Snooki” Polizzi och Mike “The Situation” Sorrentino både återförenas och flyttar in i
lyxvillan i Miami som under de kommande veckorna ska bli deras hem. Med rymliga rum, en stor pool och sist men inte minst en välfylld bar
känner de sig som hemma – kanske lite för hemma då gamla draman nu får chansen att blossa upp på nytt.

Snooki har även en överraskning till gänget som hon knyckt med sig från huset i Jersey. Detta och lite till får vi se i premiäravsnittet som sänds
den 6 april kl 02:00 på MTV. Är det efter läggdags så sänds avsnittet även på kvällen den 6 april kl 22:00. Därefter kommer nya avsnitt av
Jersey Shore Family Vacation att sändas på MTV på fredagar kl 22:00.

MTV har även kunnat avslöja att återföreningen mellan orginaldeltagarna i Jersey Shore får global premiär över Viacoms internationella
nätverk av MTV-kanaler i nästan 180 länder. Det är första gången någonsin som MTV möjliggör att ett program har premiär vid exakt samma
tidpunkt i samtliga länder.

Smygtitta på Jersey Shore Family Vacation nedan:  

https://ql.mediasilo.com/#ql/5ab900c1e4b030fc82017870/c07702d9-148c-4ef9-b541-0a7a17115321 

(Password: JSFV)  

  

https://ql.mediasilo.com/#ql/5ab900d0e4b0bcf8bf78cdc7/cc889a7f-d6b4-400e-9c89-f07fc7b7df91 

(Password: JSFV) 

För ytterligare info, vänligen kontakta:
Karolina Moberg, Nordic PR manager
karolina.moberg@vimn.com
073 83 73 424

OM MTV
Med en räckvidd på över en halv miljard hushåll världen över är MTV ett av världens mest välkända varumärken och den självklara
samlingsplatsen för millennials. I över 30 år har MTV utmanat normer och tänjt på gränser för att kunna leverera förstklassig underhållning till
unga. Den senaste musiken och galor blandas med TV-serier såsom Teen Mom, Geordie Shore och Ex on the Beach, samt nordiska
produktioner som MTV On Fleek och Ridiculousness Sverige. I Norden finns MTV tillgängligt för 5,4 miljoner hushåll. Besök www.mtv.se och
gilla oss på Facebook; www.facebook.com/MTV.Sweden.


