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Fler artister klara till P3 Guld 2014 – Elliphant, Style of Eye och
Seinabo Sey 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 tre liveakter: Elliphant, Style of Eye och nykomlingen
Seinabo Sey. Sedan tidigare är det klart att även Linda Pira, Laleh, Panda da Panda, Melissa Horn och NONONO kommer stå på
scen under galakvällen.
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Elliphant (Ellinor Olovsdotter) har stått för en av årets starkaste debuter. Hon har samarbetat med storheter som Diplo och Skrillex och hyllats
av världsartister som Katy Perry. Elliphant har gjort sig ett namn genom sitt unika sound, sin pondus och MC-färdigheter. I början av oktober
släpptes debutalbumet ”A Good Idea”. Just nu är hon på inspirationsresa i USA, med mycket studiotid, och kommer tillbaka till Sverige lagom
till P3 Guld-galan. 

Style of Eye är en av världens mest efterfrågade dj:s och producenter och är just nu aktuell med nya singeln ”Kids”, som släpps 3 december.
Linus Ekelöw som han egentligen heter har kommit att bli en av de mest betydelsefulla personerna på den svenska dansscenen. Förutom
egna låtsläpp som ”After dark” och ”Taken over” med Rebecca & Fiona så har han varit med och skrivit och producerat Icona Pops världshit ”I
love it”. Han har också remixat artister som Swedish House Mafia, Kylie Minogue och Miike Snow. Style of Eye belönades med priset ”Årets
dans” på P3 Guld-galan 2009 och snart gör han sin livedebut i radio och tv på just P3 Guld.

Seinabo Sey har samarbetat och turnerat med några av Sveriges största artister de senaste åren och i slutet av november 2013 släppte hon
äntligen debutsingeln ”Younger”. Hyllningskören har inte låtit vänta på sig – PSL skrev till exempel att singeln är ”bland det bästa vi hört från
Sverige i år”. Även Twitterhyllningarna har strömmat in och bland annat Sebastian Ingrosso skrev ”New Swedish Act Amazing!!!”. ”Younger” är
producerad av Magnus Lidehäll, som bland annat har arbetat tillsammans med Veronica Maggio och Mapei. På P3 Guld gör Seinabo Sey
radio och tv-debut och är en av de artister P3 tror kommer få ett fantastiskt 2014.

P3 Guld arrangeras för tolfte året i rad och direktsänds i Sveriges Radio P3 lördag 18 januari kl 20.03 och sänds i SVT1 samma kväll kl 21.00.
Spelplats är Scandinavium och galavärd är Kodjo Akolor.

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 56



073-231 45 56

Johannes Sundelin, presskontakt P3 Guld
johannes@iles.se 
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


