
Från skaparna av Laguna Beach – nu kommer Siesta Key till
Sverige
MTV blåser återigen liv i realitygenren bestående av kultklassiker som The Hills och Laguna Beach med nya serien Siesta Key.
Ny generation ungdomar, ny stad och en hel del dramatik utlovas i MTV:s nya serie, som har svensk premiär på söndag den 17
september kl. 19.00. 

För sju år sedan tog vi farväl av en av MTV:s mest omtalade och framgångsrika serier någonsin, The Hills. Nu är väntan äntligen över när
MTV presenterar Siesta Key som har svensk premiär på söndag kl. 19.00. Skaparna är desamma som stod bakom Laguna Beach och The
Hills, och i USA har serien redan blivit en enorm succé.

I nya dokuserien följer vi en grupp vänner som spenderar en sommar tillsammans i deras vackra hemstad Siesta Key, i Florida. De
medverkande i serien; Chloe, Garrett, Juliette, Madisson, Brandon, Alex och Kelsey ställs inför en hel del svåra dilemman som hör
ungdomslivet till. Kärleksproblem, svek och andra oförutsägbara konflikter är vardag för seriens deltagare som tillsammans försöker ta sig
igenom ungdomlivets utmaningar.

I premiäravsnittet så introduceras vi till Alex, som hittar sig själv mitt i ett triangeldrama där han står mellan sin högstadiekärlek Madisson och
senaste sommarflirten Juliette. Vem är det som får Alex hjärta att banka lite extra?

Missa inte första avsnittet av Siesta Key som har premiär i Sverige på söndag den 17 september kl. 19.00 på MTV. 

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

OM MTV
Med en räckvidd på över en halv miljard hushåll världen över är MTV ett av världens mest välkända varumärken och den självklara
samlingsplatsen för millennials. I över 30 år har MTV utmanat normer och tänjt på gränser för att kunna leverera förstklassig underhållning till
unga. Den senaste musiken och galor blandas med TV-serier såsom Teen Mom, Geordie Shore och Ex on the Beach, samt nordiska
produktioner som MTV On Fleek och Ridiculousness Sverige. I Norden finns MTV tillgängligt för 5,4 miljoner hushåll. Besök www.mtv.se och
gilla oss på Facebook; www.facebook.com/MTV.Sweden.


