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Fler artister klara till P3 Guld 2014 – Laleh och NONONO uppträder
på galan
Den 18 januari 2014 intar P3 Guld Scandinavium i Göteborg och som alltid sätts liveuppträdanden i centrum på denna
hyllningsgala till svensk musik. Idag kan P3 stolt presentera ytterligare två liveakter: Laleh och NONONO. Sedan
tidigare är det klart att även Melissa Horn och Panda da Panda kommer stå på scen under galakvällen.
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Laleh äntrade den svenska musikscenen 2005 med den självbetitlade skivan "Laleh" och med singeln "Live tomorrow" dröjde det
inte länge förrän hon hade fått en stor skara fans runt om i Sverige. Med hennes medverkan i tv-programmet "Så mycket bättre"
(2011) föll resten av landet för hennes inspirerande texter, vackra låtar och egensinne som artist. Året därpå uppträdde Laleh på
P3 Guld med låten ”Some die young” och blev 2013 nominerad i tre P3 Guld-kategorier. I oktober i år släpptes hennes femte
album ”Colors” och efter uppträdandet på P3 Guld 2014 väntar spelningar i Stockholm, Göteborg och Oslo.

NONONO slog ner som en blixt i våras och deras hypade singel ”Pumpin Blood” har spelats flitigt på P3. Bandet består av
vokalisten Stina Wäppling samt producent-duon Astma & Rocwell. De har lärt sig att säga nej till musikaliska projekt de inte tror på
och satsar fullt ut på musik de brinner för. Det har resulterat i en livespelning hos Jimmy Kimmel i Los Angeles, världshajp på
mindre än ett år samt 700.000 sålda singlar. Debutalbumet ”Are Only What We Feel” släpps i februari 2014.

Vem som blir galavärd för P3 Guld 2014 och vilka övriga artister som kommer att uppträda på galan avslöjas inom kort. Vilka av
årets aktuella artister som har nominerats till de nio prestigefyllda priserna presenteras på den årliga presskonferensen den 3
december på Södra Teatern i Stockholm.

Biljetterna till P3 Guld 2014 finns att köpa nu och säljs via ticnet.se.
Åldersgräns: 13 år.

Evenemanget P3 Guld 2014 är ett samarbete mellan Sveriges Radio, Got Event och Göteborg & Co.

Mer info: sverigesradio.se/p3guld
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För vidare information, vänligen kontakta:

Sveriges Radio 
Angelika Vaskevich, presskontakt P3 Guld 
angelika.vaskevitch@sverigesradio.se 
073-231 45 46

Johannes Sundelin, presskontakt P3 Guld
johannes@iles.se 
070-219 83 73



070-219 83 73

Maths Broborg, projektledare P3 Guld
maths.broborg@sverigesradio.se 
08-784 56 44, 0706-24 56 44

Got Event/Scandinavium 
Mayvor Thorin, evenemangschef musik
mayvor.thorin@gotevent.se 
031-368 43 19, 070-582 84 20

Göteborg & Co
Fredrik Sandsten, projektledare 
fredrik.sandsten@goteborg.com 
Vx: 031-368 40 00

Besök Sveriges Radios presswebb: sverigesradio.se/press och twitter.com/pressgruppen


