Stjärnspäckat på MTV EMA: Demi Lovato, Shawn Mendes, Kesha
och The Killers uppträder live i London
Idag avslöjar MTV de första stjärnorna som kommer att uppträda på MTV EMA 2017 i London. I lineupen finns världartister som
Grammynominerade Demi Levato, singer-songwritern Shawn Mendes och popstjärnan Kesha. Även rockgruppen The Killers
och nya stjärnskottet Camila Cabello kommer att bjuda på specialframträdanden. Sedan tidigare står det klart att även årets
programledare Rita Ora kommer att vara en av de artister som uppträder på galan.

Den internationella skådespelaren Natalie Dormer, internetfenomenet och sångerskan Madison Beer och multitalangen Sabrina Carpenter
kommer att vara prisutdelare på galan.
Shawn Mendes som ska uppträda har fem nomineringar, bland annat i kategorierna Best Song och Best Artist, där han i den sistnämnda tävlar
mot Taylor Swift. Han är även nominerad i Best Pop, Biggest Fans och Best Canadian Act. Även Demi Levato och Camila Cabello är
nominerade i Best Pop, och The Killers i kategorin Best Rock.
Nominerade för Bästa Svenska Artist är Zara Larsson, som förra året knep hela två vinster på MTV EMAs, Tove Lo, Vigiland, Axwell och
Ingrosso samt Galantis. Taylor Swift dominerar nomineringsligan med hela sex nomineringar, bland annat för Best Video med “ Look What You
Made Me Do ”.
MTV EMA 2017 är ett av de största globala musikeventesen, som går av stapeln söndagen den 12 november och sänds live från Wembley i
London. Galan sänd på MTV kl. 21.00.

Här finns en fullständig lista över de nominerade.
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.

