
	  

	  
2013	  MTV	  EMA:	  	  	  

FASCINERANDE	  FAKTA	  OM	  ÅRETS	  GALA	  
	  
Svindlande	  frossa	  och	  euforisk	  glädje.	  	  Ta	  del	  av	  denna	  lista	  för	  smaskiga	  detaljer	  från	  arbetet	  behind	  
the	  scenes	  inför	  årets	  mäktiga	  gala	  MTV	  EMA	  1013.	  	  
	  
PRODUKTION,	  SCEN,	  UPPSÄTTNING	  &	  TEKNIK	  

• Årets	  uppsättning	  har	  skapats	  av	  den	  prisade	  tyske	  designern	  Florian	  Wieder,	  som	  tidigare	  
jobbat	  med	  MTV	  EMA	  i	  Frankfurt,	  Berlin,	  München	  och	  Liverpool.	  Givetvis	  hålls	  årets	  exakta	  
utformning	  hemlig	  fram	  till	  galans	  start,	  men	  redan	  nu	  kan	  MTV	  avslöja	  att	  galan	  kommer	  ha	  
element	  utom	  denna	  värld,	  närmare	  bestämt	  ”Fun.	  Party.	  Alien”.	  
	  

• Fler	  lasrar	  och	  mer	  ljus	  än	  någonsin	  kommer	  användas	  vid	  MTV	  EMA	  2013.	  
	  

• Att	  iscensätta	  MTV	  EMA	  2013	  har	  kräver:	  
o Nästan	  10	  000	  kilometer	  kablar	  
o 20	  HD-‐kameror	  för	  att	  spela	  in	  showen	  
o 40	  TV-‐skärmar	  för	  att	  alla	  backstage	  ska	  kunna	  hålla	  ett	  öga	  på	  vad	  som	  händer	  

	  
MAKE	  UP	  	  

• 40	  makeup-‐artister,	  ”the	  glam	  squad”	  	  har	  under	  ledning	  av	  Debbie	  Dannell	  spenderat	  över	  
150	  timmar	  med	  att	  skapa	  looksen	  för	  årets	  schow.	  Detta	  går	  åt:	  

o 10	  000	  diamanter	  
o 30	  liter	  kroppsfärg	  
o +	  5000	  lådor	  med	  diamanter,	  3D-‐glitter	  och	  shimmer	  
o 20	  liter	  flytande	  latex	  
o 150	  par	  ögonfransar	  
o 100	  retromatta	  läppstift	  
o 75	  puderdosor	  
o 20	  kg	  glitter	  

	  
• Håll	  ögonen	  öppna	  för	  dansare	  som	  kommer	  som	  kommer	  att	  iklädas	  en	  hisnande	  head-‐to-‐

toe	  kroppsmålning	  av	  graffitikonstnären	  The	  Urbanist.	  
	  
KOSTYM	  

• Över	  40	  stora	  resväskor	  fulla	  av	  dräkter	  har	  flugits	  in	  för	  att	  endast	  klä	  årets	  dansare.	  
Förvänta	  dig	  mycket	  silver,	  metallic	  och	  futuriska	  material!	  
	  

• En	  insider	  har	  avslöjat	  att	  en	  av	  de	  omtalade	  kostymerna	  som	  kommer	  kunna	  skådas	  på	  
söndag	  kväll	  har	  kallats	  "3	  Boobs"	  (!)	  
	  
	  



	  

	  
OMKLÄDNINGSRUM	  

• Området	  för	  omklädningsrum	  består	  av	  mer	  än	  40	  rum.	  
	  

• Den	  mest	  annorlunda	  kravet	  från	  en	  artist	  är	  20	  kg	  dumbell.	  
	  
Omklädningsrummens	  förfriskningar	  inkluderar:	  

o	  150	  flaskor	  rödvin	  
o	  150	  flaskor	  vitt	  vin	  
o	  3000	  flaskor	  Heineken	  öl	  
o	  85	  flaskor	  vodka	  
o	  48	  flaskor	  rom	  
o	  30	  flaskor	  whisky	  
o	  40	  flaskor	  Patron	  
o	  1200	  flaskor	  Sprite	  
o	  2160	  flaskor	  "Get	  Real"	  energidryck	  
	  

	  
Music	  Angel	  Friendz	  sponsrar	  2013	  MTV	  EMA.	  	  
	  
Sändningstid	  	  
2013	  MTV	  EMA	  sänds	  söndagen	  den	  tionde	  november	  kl.	  21:00	  på	  MTV.	  De	  som	  vill	  se	  artisterna	  
göra	  entré	  på	  röda	  mattan	  ska	  slå	  på	  TV:n	  en	  timme	  tidigare,	  kl.	  20:00.	  	  
	  
För	  mer	  information,	  vänligen	  kontakta:	  	  
Max	  Bellman,	  PR	  Manager	  MTV,	  max.bellman@vimn.com,	  +	  46	  73	  627	  41	  17	  	  
Gustav	  Holmström,	  PR	  Manager	  MTV,	  gustav.holmstrom@vimn.com,	  +46	  70	  317	  18	  72	  	  
Gabriella	  Sandberg,	  PR	  Coordinator,	  gabriella.sandberg@vimn.com,	  +	  46	  73	  708	  72	  58	  
	  
För	  bilder	  och	  information	  om	  galan,	  gå	  in	  på:	  se.mtvema.com 	  
	  
Om	  Viacom	  International	  Media	  Networks	  Viacom	  International	  Media	  Networks	  (VIMN)	  erbjuder	  
multimedial	  underhållning	  världen	  över	  med	  varumärken	  som	  exempelvis	  MTV,	  Comedy	  Central,	  
VIVA,	  VH1,	  Nickelodeon	  och	  Paramount	  Channel.	  Viacom-‐varumärken	  ses	  globalt	  av	  mer	  än	  600	  
miljoner	  hushåll	  i	  170	  länder	  på	  37	  språk	  via	  200	  lokalt	  styrda	  TV-‐kanaler	  och	  mer	  än	  550	  digitala	  och	  
mobila	  medier.	  För	  mer	  information	  om	  Viacom,	  se	  www.viacom.com.	  För	  mer	  information	  om	  MTV	  
EMA,	  följ	  oss	  @mtvema	  på	  eller	  gilla	  oss	  på;	  Facebook	  MTVEMA	  


