
Hämnden är ljuv och permanent - MTV:s succéserie Just Tattoo Of
Us är tillbaka i rutan
Skadeglädje är den bästa glädjen, eller hur? På söndag kl. 21.00 är det äntligen premiär för andra säsongen av succéserien
Just Tattoo Of Us på MTV. Se när kändisar och vänner designar tatueringar åt varandra som avslöjas först när motivet är färdigt
och förevigat på kroppen - ena värre än den andra. Hade du förlåtit din kompis för en permanent tribal i svanken?

Förra säsongen av Just Tattoo Of Us bjöd på en hel del tårar, skratt och ångest när vi fick se en del, låt oss säga minst sagt annorlunda motiv
avtäckas. Denna säsong så går deltagarna längre än någonsin vilket utlovar en hel del skämskuddar i TV-soffan. Om förra säsongen visade
upp tatueringar som den ökända tampongen på låret och rumptatueringen föreställande Donald Trump, så kan vi bara ana vad nya säsongen
kommer att bjuda på.

Även denna säsong leder Geordie Shore-stjärnan Charlotte Crosby programmet tillsammans med sin pojkvän, Ex On The Beach-profilen
Stephen Bear. I första avsnittet får vi se svek mellan två vänner och vad programledarna kallar ”den värsta tatueringen någonsin” i
programmets historia.  Varje vecka utsätts tre par för det ultimata förtroendestestet när de får välja tatuering och design på sin respektive
partner. Just Tattoo Of Us-tatuerarna utför arbetet utan att någon ser och resultatet avtäcks sedan inför alla – vilket ofta slutar i en del
reaktioner.          

Ex On The Beach-stjärnan och Les Dawsons dotter Charlotte Dawson är först ut i premiäravsnittet tillsammans med hennes kompis, Love
Island-profilen Katie Salmon. Under säsongen deltar även bland andra Jamie O’Hara, Alex Boven och Imogen Townley.



Tatuerarna är etablerade konstnärer som alla är framgångsrika i branschen – och även om de ibland är något skeptiska till vissa motiv, utför
de jobbet med skicklighet och detaljkänsla. Bland andra medverkar tatueraren Cally-Jo, som bland annat har tatuerat skådespelerskan Sienna
Miller och rapparen Professor Green, som skapat Rihannas handtatuering.

Just Tattoo of Us har svensk premiär söndagen den 8e oktober klockan 21.00 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.


