
Placebo gör MTV Unplugged - och firar bandets 20-årsjubileum
Placebo, ett av världens mest framgångsrika rockband med över 12 miljoner sålda skivor världen över, gör i samband med sitt
20-årsjubileum en exklusiv MTV Unplugged-konsert. I programmet som sänds på MTV den 27 november uppträder rockbandet
med helt nya, akustiska tolkningar av sina klassiska låtar.

Placebos MTV Unplugged-konsert spelades in i augusti i London - staden där allt började för grundarna av bandet, brittiske Brian Molko och
svenske Stefan Osdal. Bandet bildades 1994 och 1996 släpptes debutalbumet Placebo som snabbt nådde stora framgångar. Med hitlåtar som
Every You Every Me, Song to Say Goodbye, Too Many Friends, och Loud Like Love, totalt sju släppta album som alla nått topp 20 i
Storbritannien och 12 miljoner sålda album så är bandet en framgångssaga.

MTV Unplugged är ett av MTV:s mest lyckade programkoncept och har sänts sedan 1989. Programmet visar akustiska liveframträdanden av
världens främsta artister. Nirvana, Eric Clapton, Kiss och Bob Dylan är några av de som har uppträtt på MTV Unplugged scenen.

-          Utan att vilja avslöja för mycket, så kan jag berätta att MTV Unplugged med Placebo är spektakulärt. En perfekt synergi mellan Placebo
och MTV Unpluggeds varumärken, säger Mara Ridder-Reichert, MTV: s Talent & Music Director för Nordeuropa

Tidigare i år hedrades Placebo med det prestigefulla priset Artist Award på Artist and Manager Awards. Motiveringen löd: ” Placebo
representerar allt som är bra med artister i dag – 20 år av kreativitet, makten över sitt eget öde och viljan att ta risker har resulterat i en enorm
framgång världen över.”

Placebo har nått stora framgångar och producerat flertalet studioalbum, singlar och liveuppträdanden. Hör låtarna i avskalade, nya versioner
som aldrig tidigare spelats när MTV Unplugged med Placebo sänds den 27 november, kl. 20:00 på MTV. 

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.


