
 
Helsinki, 16.9.2014 

 
 

2014 MTV EMA 
VASTAKKAIN TÄMÄN HETKEN KUUMIMMAT ARTISTIT 

 
 

   
 

ÄÄNESTYS ON NYT AUKI OSOITTEESSA MTVEMA.COM  
 

MTV julkaisi tänään vuoden 2014 MTV EMA ehdokkaat. Vuosittaisessa musiikkimaailman palkintogaalassa juhlitaan 
maailmanlaajuisesti vuoden kuumimpia artisteja, ja tänä vuonna voitosta kilpailevat jälleen musiikkimaailman suurimmat tähdet. 
Australialainen 5 Seconds of Summer kilpailee One Direction:ia vastaan Best Pop -kategoriassa ja Biggest Fans -kategoriassa. Best 
Female ja Best Look -kategorioiden voitosta kamppailevat muun muassa tutut kilpakumppanit Katy Perry ja Taylor Swift. Hip hopin 
kuningattaret Nicki Minaj ja Iggy Azalea kohtaavat toisensa Best Hip Hop ja Best Look -kategorioissa.  
 
Best Finnish Act -kategoriassa kilpailevat Teflon Brothers, Nikke Ankara, Robin, Kasmir sekä Suomen Wild Card -yleisöäänestyksen 
voittanut ja siten ehdokkaaksi noussut Isac Elliot. Wild Card-äänestys saavutti kansainvälisesti huikeat 19 miljoonaa ääntä. 
 
Myös Biggest Fans -kategorian ehdokkaat julkaistiin tänään. Faneille on annettu mahdollisuus äänestää lempiartistiaan Twitterissä ja 
Instagramissa käyttämällä hashtagia #EMABiggestFans yhdistettynä äänestämänsä artistin nimeen. 
Viralliset hashtagit ovat: 

 #EMABiggestFans1D 

 #EMABiggestFans5SOS 

 #EMABiggestFansJustinBieber 

 #EMABiggestFansNickiMinaj 

 #EMABiggestFansArianaGrande 

 
2014 MTV EMA järjestetään The Hydro -areenalla Glasgowssa sunnuntaina 9.marraskuuta klo 21.00 CET. Kaikki ehdokkaat löytyvät 
osoitteesta mtvema.com. Omaa suosikkia voi äänestää sivustolla aina 8.11.2014 klo 23.59 CEST asti. 
Lisätietoja ja kuvia lehdistölle osoitteesta press.mtvema.com. Lataa tästä 2014 MTV EMA -ehdokasvideo.

2014 MTV EMA lähetystä voi seurata MTV:n kanavissa ympäri maailman sunnuntaina 9.11.2014 klo 21.00 CET. MTV EMA on MTV:n palkintogaala, 
jossa juhlitaan musiikkimaailman kuumimpia tähtiä, annetaan tunnustusta artisteille ympäri maailman ja tuodaan musiikin ystäviä yhteen 
ainutlaatuisen viikkoja kestävän kokemuksen kautta, joka huipentuu gaalailtaan. 
 
MTV:  
MTV on maailman johtava nuorisoviihdebrändi. Tavoittaen maailmanlaajuisesti yli puoli miljardia kotitaloutta, se on monelle 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. 
 
SEURAA:  
@MTVEMA   #MTVEMA  
Instagram  Facebook   
MTV EMA uutiset, päivitykset ja lehdistömateriaalit löytyvät 
osoitteesta press.mtvema.com 
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