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ALICIA KEYS, PITBULL, THE KILLERS JA PSY LIITTYVÄT 2012 MTV EMA – 
PALKINTOGAALAN ESIINTYJÄKAARTIIN 

 
HEIDI KLUMIN JUONTAMA 19. PALKINTOGAALA LIVENÄ FRANKURTISTA SUNNUNTAINA 11. 

MARRASKUUTA KLO 21  
 
 

Lataa esiintyjien kuvat täältä.     
 
LONTOO / NEW YORK – 23. lokakuuta 2012 – Vuoden 2012 MTV EMA -stagella Frankfurtin 
Festhallenissa tullaan näkemään musiikkimaailman ja eri tyylilajien kirkkaimmat tähdet, joista 
viimeisimmät vahvistettiin tänään. Uskomattomat neljätoista kertaa Grammy®-palkinnon itselleen 
kaapannut Alicia Keys väläyttää paljon odotettua ja pian julkaistavaa viidettä albumiaan ”Girl On Fire” ja 
Pitbull hullaannuttaa gaalayleisön uudella kuumalla albumillaan ”Global Warming”. Myös The killers – 
yli 15 miljoonaa albumia maailmanlaajuisesti myynyt ja listaykköseksi uudella albumillaan ”Battle Born” 
lyönyt yhtye palaa jälleen MTV:n EMA -lavalle. Musiikkimaailman sensaatioksi noussut Etelä-Korealainen 
pop-sensaatio Psy debytoi gaalassa huippusuosion saavuttaneella hitillään “Gangnam Style”. 
 
Nämä neljä nimeä liittyvät siis nyt aikaisemmin julkistettuun esiintyjäkaartiin, johon lukeutuvat Taylor 
Swift, Muse, No Doubt, Carly Rae Jepsen, fun. ja Rita Ora. Nyt 19. MTV EMA -gaalan juontaa 
huippumalli Heidi Klum. Gaala lähetetään suorana Klumin kotikaupungista Frankfurtista historialliselta 
Festhallenilta 11. marraskuuta klo 21.  Tapahtumaa sponsoroivat muun muassa Microsoft ja Replay. 
 
Tähtien suusta:  
 
“Ihan mieletöntä esiintyä jälleen MTV EMA:ssa,” kommentoi Alicia Keys. ”Olen superinnoissani 
saadessani jakaa fiiliksiä uudelta albumiltani ’Girl on Fire’ koko maailman kanssa. Esiintyessäni minut 
ympäröi valtava energia, erityisesti EMA:n kaltaisessa tapahtumassa. Silloin ilmassa on sähköä! Myös 
muut upeat ensiintyjät innostavat minua”, Keys lisää.   
 
The Killers: “Samaan tapaan kuin ruusut ovat punaisia ja orvokit sinisiä, niin Killers räjäyttää pankin 
Franfurtin MTV EMA:ssa!” 
 
Psy lisää: “Koska olen ensimmäistä kertaa ehdolla kansainvälisessä palkintogaalassa ja esiintymässä 
maailmanlaajuisen yleisön edessä, olen innoissani että saan menettää kansainvälisen neitsyyteni juuri 
MTV EMA:lle!” 

http://uk.mtvema.com/press/photos


 
Pitbull on ehdolla kahdessa kategoriassa (“Best Male” ja “Best Song” kappaleellaan “International Love” 
feat. Chris Brown) ja The Killers kategoriassa “Best Rock”. Psy edustaa kategoriassa “Best Video” 
biisillään “Gangnam Style”, jolla on yli tällä hetkellä yli 483 miljoonaa katsojaa YouTubessa. Kuten 
aiemmin julkistettu, Rihanna kuudella ja Taylor Swift viidellä ehdokkuudellaan pitävät ehdokaslistan 
kärkeä.  Justin Bieber ja Katy Perry seuraavat neljällä ehdokkuudellaan aivan kannoilla. Lady Gaga, Lana 
Del Rey, Nicki Minaj, Carly Rae Jepsen, fun., Jay Z ja Kanye West kukin ovat ehdolla kolmessa EMA -
kategoriassa  Green Day, Gotye, Flo Rida, Rita Ora, Muse, Arctic Monkeys, Jack White ja One Direction 
ovat kukin ehdolla kahdessa kategoriassa. MTV julkistaa EMA -puhujat myöhemmin.  
 
2012 MTV EMA  
“2012 MTV EMA” lähetetään MTV:n 60 kanavalla maailmanlaajuisesti tavoittaen 700 miljoonaa 
kotikatsomoa ympäri maailmaa. Lisäksi gaala tavoittaa interaktiivisen yleisön MTV:n yli 200 digitaalisen 
kanavan välityksellä. ”2012 MTV EMA -gaalan tuottajat ovat Bruce Gillmer ja Richard Godfey.  
 
Jo toista kertaa peräkkäin MTV haastaa fanit kertomaan kuka ansaitsee voittaa Biggest Fans -
palkintopystin. Mitä enemmän fanit kytkeytyvät EMA -sisältöön MTV:n digitaalisissa alustoissa 
edeltävinä viikkoina, sitä enemmän he parantavat suosikkinsa mahdollisuuksia voittaa Biggest Fan -
palkinnon 11. marraskuuta. Lisäksi fanit itse osallistuvat MegaFan -kilpailuun, josta voi voittaa matkan 
2012 MTV EMA -palkintogaalaan Frankfurtiin. Fanit voivat äänestää palkintokategorioita, kuten Best 
New ja Best Live vierailemalla osoitteessa www.mtvema.com tai http://m.mtvema.com, joka palvelee 
matkapuhelinsovelluksena. Äänestys on käynnissä klo 23:59 (CET) perjantaina 9. marraskuuta 2012 
saakka.  
 
 “2011 MTV EMA”, joka järjestettiin vuosi sitten Belfastissa, Pohjois-Irlannissa oli gaalan historian 
katsotuin lähetys tavoittaessaan yli 39 miljoonaa katsojaa ympäri maailmaa (MTV ja VIVA). Tämä 
sarjassaan 18. MTV EMA -lähetys osoitti kaksinumeroista kasvua gaalan kohderyhmässä ja keräsi +29 % 
enemmän yksittäisiä kävijöitä EMA -verkkosivuilla gaalan show-päivänä. Gaala keräsi myös yhteensä 
vaikuttavat 158 miljoonaa ääntä maailmanlaajuisesti, mikä oli +236 % edellisvuoteen verrattuna.  

 
MTV EMA -uutisointia voi seurata MTV EMA:n Facebook-sivuilla EMA Facebook tai seuraamalla 
Twitterissä @mtvema. MTV EMA sovelluksen voi myös ladata ilmaiseksi iTunes -storesta. 
Lehdistömateriaalia löytyy osoitteesta press.mtvema.com. Voit myös seurata uutisia Twitterissä 
@VIMN_PR.   
 
Lisätietoja: 
Miltton 
Miia Kotapalo, s-posti: miia.kotapalo@miltton.fi 
 
MTV: 
MTV on maailman johtava nuorisoviihdebrändi. Tavoittaen maailmanlaajuisesti yli puoli miljardia kotitaloutta, se 
on monille vuosituhannen vaihteen nuorelle, musiikille, fanille ja artistille kulttuurinen koti, joka on uusien 
innovatiivisten ohjelmaformaattien edelläkävijä. MTV heijastaa ja luo populaarikulttuuria palkitulla sisällöllään, 
joka yhdistelee tarinankerrontaa, musiikkia ja aktivismia TV:ssä, verkossa sekä mobiilisovelluksina. MTV on osa 
Viacom International Media Networksia, Viacom Inc:ia (NASDAQ: VIA, VIAB), joka on maailman johtava 
sisällöntuottaja eri media-alustoilla.  
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