
Liam Gallagher får hederspriset "Rock Icon" av MTV
MTV hedrar Liam Gallagher med priset “Rock Icon” på årets MTV EMA i Sevilla. Gallagher är inspirationen till det nyinstiftade
priset och kommer även att uppträda på galan.

Liam Gallagher är den första artisten att tilldelas MTVs nyinstiftade pris ”Rock Icon” på årets MTV EMA, ett av världens största globala
musikevents som hyllar de främsta artisterna och populärkultur.

Gallagher släppte nyligen sitt andra soloalbum ”Why Me? Why Not.” och kommer att uppträda på årets gala, med både låtar från Oasis och
den nysläppta skivan samt ta emot priset ”Rock Icon”.

-          Liam Gallagher är utan tvekan en av vår tids mest framgångsrika och inflytelserika rockartister. Det är det musikaliska avtryck som Liam
har gjort, både med sitt tidigare band Oasis och som soloartist, som har inspirerat oss till det nya hederspriset ”Rock Icon”. Han har lämnat ett
outplånligt avtryck på rockscenen och levererar fortfarande låtar som kommer att fortsätta forma kommande generationer, säger Bruce
Gillmer, Global Head of Music och Music Talent på Viacom och för MTV International.

Under galan kommer Liam Gallagher få sällskap på scenen av världsartister som Dua Lipa, tidigare One Direction-stjärnan Niall Horan, Akon,
Green Day, Ava Max och svenska stjärnskottet Mabel.

Omröstningen pågår till och med den 2 november kl. 23:59 och i kategorin ”Best Swedish Act” är Avicii, Robyn, Zara Larsson, Molly Sandén
och Jireel nominerade.

MTV EMA 2019 visas live på Paramount Network söndagen den 3 november kl. 21.00 och kan därefter ses på www.mtv.se.

Den officiella sponsorn för 2019 MTV EMAs är Amazon Music.  

För mer information, bilder och rörligt material, vänligen besök press.mtvema.com.

Om Liam Gallagher:
Liam Gallagher är en av de mest ikoniska rocksångare i sin generation och rösten bakom hits som har definierat en era, både med Oasis men
även som soloartist. Gallagher gjorde comeback med sitt soloalbum 2017 ”As You Were”, som toppade de brittiska listorna med mer än 100
000 sålda skivor första veckan och behöll en topp 40-position i över sex månader. Under de följande månaderna fick Gallagher många
prestigefyllda utmärkelser världen över, inklusive "Rock 'n' Roll Star of the Year" vid GQ: s Men of the Year Awards, "Godlike Genius Award" vid
NME Awards, "Icon Award" och "Best Live Act" vid Q Awards.

I USA hyllade Vogue Magazine Gallagher som "den största rocksångaren i en generation." Gallagher har nyligen släppt sitt andra soloalbum
”Why Me? Why Not.” och kunde snabbt säkra ytterligare en topplacering på listorna i UK. Rolling Stone Magazine beskrev det som ”ett bra nytt
album – ”Why Me? Why Not.” har alla rätt”. Gallagher är för närvarande på en världsturné, där han bland annat spelar innan The Who och
gör två 20 000 kapacitetsshower på The O2 i London, innan han återvänder till USA för att göra sin egen turné 2020.
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För ytterligare info, vänligen kontakta:
Karolina Moberg, PR & MTV Director 
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. Besök www.mtv.se och gilla oss på Facebook; www.facebook.com/MTV.Sweden.


