
Britney Spears uppträder på MTV VMA
Nu står det klart att popikonen Britney Spears uppträder på årets MTV Video Muscic Awards 2016, tillsammans med rapparen G-
Eazy. 

För första gången på tio år återvänder popikonen Britney Spears till VMAs scen. Idag meddelade Britney Spears att hon kommer att framföra
sin hitsingel ”Make Me...” ft. G-Eazy, från popstjärnans nya album Glory, som släpps bara två dagar innan galan.

Britney Spears avslöjade nyheten själv genom ett kryptiskt budskap i sociala medier genom att släppa en exklusiv video på sin Instagram. Se
videon här.

Britney Spears står bakom några av galans mest minnesvärda ögonblick någonsin då hon har varit nominerad 28 gånger, vunnit fem priser
och genomfört en rad ikoniska framträdanden på VMAs scen. Bland annat hennes uppträdande med ”Baby One More Time / ”Tearing Up My
Heart tillsammans med *NSYNC, ”Slave For You” då hon bar en pytonorm runt axlarna, den legendariska kyssen med Madonna och vinsten av
det hedersfulla priset Michael Jackson Video Vanguard Award är numera klassiska ögonblick inom populärkulturen.

Rapparen G-Eazy har slagit igenom som en av de största hip hop artisterna 2016. Han har bland annat klättrat på topplistorna med albumet
”When It’s Dark Out” som toppat Billboards R&B/Hip-Hop lista.

Förra veckan stod det klart att även Rihanna, mottagare av MTV VMAs Michael Jackson Video Vanguard Award, kommer att uppträda på årets
gala. Fler artister kommer att tillkomma och meddelas löpande.

MTV Video Music Awards sänds live från Madison Square Garden i New York natten mellan den 28 och 29 augusti kl.03:00.

För ytterligare info, vänligen kontakta:
Karolina Moberg,  Nordic PR manager
karolina.moberg@vimn.com
073 83 73 424

OM MTV

MTV är världens främsta varumärke för ungdomar. Med en global räckvidd på över 785 miljoner hushåll är MTV hemmet för
milleniumgenerationen, musikfans och artister samt en pionjär i skapandet av innovativa program för ungdomar.  MTV både reflekterar och
skapar popkultur med sitt prisvinnande innehåll byggt på gripande storytelling, utforskande av musik och aktivism på TV, webben, mobilen och
sociala medier. Utanför USA är MTV en del av Viacom International Media Networks, en del av Viacom Inc. (NASQAQ, VIAB, VIA), ett av
världens ledande företag i skapandet av program och innehåll för alla plattformar.


