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THE KILLERS ESIINTYY VUODEN 2013 MTV EMA -GAALASSA  

MUKANA VIIHDYTTÄMÄSSÄ LMFAO -DUON REDFOO 
 

ARIANA GRANDE RAPORTOI TAKAHUONEEN TAPAHTUMISTA 
 

Vuoden 2013 MTV EMA -gaala on vuoden odotetuin musiikkitapahtuma. MTV julkisti tänään uudet 
artistikiinnitykset. Nyt lavalla säkenöi muun muassa The Killers. Illan virallinen MC, LMFAO:sta tuttu 
Redfoo tuo villin ja viihdyttävän energiansa mukaan juhlaan. Lavan takaa raportoi nouseva 
näyttelijäkyky Ariana Grande, joka pitää sosiaalisen median ajan tasalla päivittäen tietoa tähtien 
liikkeistä.  

 
MTV EMA näytettään suorana lähetyksenä sunnuntaina 10. marraskuuta kello 22 Suomen aikaa 
Amsterdamin Ziggo Dome -areenalta. The Killers, Redfoo ja Grande liittyvät aikaisemmin julkistettuun 
maineikkaaseen tähtikaartiin Katy Perryn ja Will Ferrelin seuraksi. Ferrel tuo gaalaan osansa huumoria 

esiintymällä tulevasta Anchorman 2 -elokuvasta tutun Ron Burgundyn ominaisuudessa. Lisää 
artistikiinnityksiä on myös luvassa. 
 
The Killers valtaa MTV World Stage -lavan jo perjantaina 8. marraskuuta. MTV World Stage -tapahtuma 
on osa MTV:n Amsterdamissa järjestettävän musiikkiviikon ohjelmaa, jonka tarkoituksena on nostattaa 
fanien juhlatunnelmaa. Viikko huipentuu sunnuntaina 10. marraskuuta järjestettävään palkintogaalaan. 
The Killers on tuttu näky MTV EMA -gaalassa, sillä bändi esiintyy tapahtumassa jo neljättä kertaa. 10-
vuotispäiväänsä juhliva kokoonpano julkaisee viidennen albuminsa ”Direct Hits” heti gaalaa seuraavana 
päivänä. Levy on juhlakokoelma bändin suosituimpia sinkkuja ja sisältää myös uudet kappaleet ”Shot At 
The Night” ja ”Just Another Girl”. 
 
2013 MTV EMA -gaalan virallisena MC:nä tanssilattioilta tutun LMFAO -duon supertähti Redfoo 
varmistaa, että gaala on galaksit räjäyttävä kokemus. Osana Grammy -ehdokkuuksilla noteerattua 
yhtyettä Redfoo on myynyt yli 3.4 miljoonaa albumia ja 43 singleä ympäri maailman. Tällä hetkellä tähti 
vaikuttaa tuomarina Australian X Factor -kisassa ja hänen uusi singlensä ”Let’s Get Ridiculous” myi 
platinaa maassa välittömästi. Muualla maailmassa sinkku julkaistaan tällä viikolla. 
 
“Olen aivan innostunut päästessäni lisäämään annoksen hulluutta näihin bileisiin!” kommentoi Redfoo 
tulevaa esiintymistään. 



 

 

 
Takahuoneen tapahtumista raportoiva Ariana Grande on yksi tämän päivän kuumimmista tähdistä.  
Nuori viihteen monitaituri on tullut tutuksi hittisarjastaan Sam & Cat:ista ja hänen debyyttialbuminsa 
”Yours truly” singahti heti julkaisunsa jälkeen ensimmäiselle sijalle kuuluisalla Billboard Top 200 -listalla 
Yhdysvalloissa ja on myynyt jo lähes tuplaplatinaa. Hänet tunnetaan hittisinkustaan ”The Way”. 
 
”2013 MTV EMA” -palkintogaalan voittajaehdokkaat ovat jo tiedossa. Musiikillinen monilahjakkuus 
Justin Timberlake ja läpimurtonsa tehnyt Macklemore & Ryan Lewis pitävät ehdokkaiden kärkisijaa 
viidellä ehdokkuudellaan. Lady Gaga, Justin Bieber, Miley Curys ja Robin Thicke seuraavat perässä 
neljällä ehdokkuudella. Taylor Swift, Bruno Mars, Green Day, Thirty Seconds to Mars, Daft Punk, 
Rudimental, Icona Pop ja One Direction ovat kaikki ehdolla kolmessa eri kategoriassa. Artistit, jotka ovat 
keränneet kaksi ehdokkuutta, ovat Rihanna, Katy Perry, Eminem, Jay Z, Bastille, Imagine Dragons, The 
Killers, Paramore, Rita Ora, Drake, Afrojack, Avicii, Calvin Harris ja Iggy Azalea. Loput ”EMA”-esiintyjät 
julkistetaan lähempänä gaalaa.  
 
MTV EMA on maailmanlaajuinen kunnianosoitus musiikin kuumimmille tähdille. Se kerää yhteen artistit 
ja musiikkifanit ympäri maailman. Kaikki huipentuu itse gaalaan 10. marraskuuta. Fanit voivat äänestää 
EMA -kategorioissa, kuten Best New ja Best Live, sekä monissa muissa vierailemalla internet-sivulla 
www.mtvema.com tai mobiiliversiossa http://m.mtvema.com. Äänestyslinjat ovat auki perjantaihin 8. 
marraskuuta Suomen aikaa klo 00.59 saakka. 
 
MTV EMA nostaa vuosittain Worldwide Act -kategoriassaan esille upeita artisteja ympäri maailman. 
Äänestys fanien omille alueellisille suosikeille on jo käynnissä. Alueelliset voittajat saavat EMA -
ehdokkuuden ja siirtyvät äänestyksen seuraavaan vaiheeseen, joka jatkuu 25. lokakuuta. Viimeiset 10 
Worldwide Act -ehdokasta julkistetaan 1. marraskuuta ja lopullinen voittaja selviää Amsterdamin 
gaalassa. Suomen omat ehdokkaat tässä kategoriassa ovat Anna Puu, Haloo Helsinki!, Elokuu, Isac 
Elliot, sekä Mikael Gabriel. 
 
Suomessa tapahtumaa sponsoroi Tallink Silja sekä Music Angel Friendz. 

 
Katso Redfoo -promovideo täällä. 
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Vuoden 2013 “MTV EMA”-gaala näkyy MTV:llä maailmanlaajuisesti yli 60 kanavalla saavuttaen lähes 700 
miljoonaa kotitaloutta. Lisäksi ohjelmaa seuraa interaktiivinen yleisö MTV:n globaalin digitaaliverkoston 
kautta. Toimintaa johtavat vuonna 2013 Bruce Gilmer ja Richard Godfrey. Pysyäksesi ajan tasalla ”MTV 
EMA”-gaalaan liittyvistä uutisista ja ilmoituksista, vieraile Facebook-sivulla tai seuraa @mtvema.  
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