
Ex on the Beach + Geordie Shore = sant! En ny säsong av
supersåpan är här
Nu är det dags för en ny säsong av succéprogrammet Ex on the Beach med nya singlar. I år förenas det bästa av två världar när
Geordie Shore-stjärnan Scott Timlin är en av de åtta sexiga singlarna i Ex On the Beach. 

Programkonceptet är enkelt – åtta singlar reser till en lyxvilla på en paradisö för att festa, flörta och söka kärleken. Men det är inte så härligt
som det låter, en efter en dyker deltagarnas ex upp ur havet och ställer till med trubbel i paradiset.

Ex on The Beach var fjolårets mest mest googlade TV-program och i den nya säsongen kan vi förvänta oss ännu mer oväntade händelser.
Scott Timlin, en av stjärnorna från Geordie Shore, medverkar och det gör även två av de mest populära deltagarna från säsong tre; Jordan
Davies och Megan McKenna, även kända som JEGAN.

Scott Timlin, Scotty T, är en Geordie Shore-legend – medlem i “The Buck Squad” och Top Shagger. Han har många ex, och one-night stands,
att oroa sig för. Det är inte första gången som en stjärna från Geordie Shore har tvingats möta sina ex i rutan. Vicky Pattinson, Gaz och
Charlotte Crosby har alla gästat programmet.

Hela listan med alla singlar i säsong 4 av succéprogrammet Ex On The Beach:

Scott Timlin
Helen Briggs
Joe Delaney
Lewis Good
Nancy-May Turner
Naomi Hedman
Olivia Walsh
Youssef Hassane

Ex On The Beach sänds onsdagar kl. 22.00 på MTV. Premiären för säsong 4 är den 20 januari.

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