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Pressmeddelande 2012-07-10 

MTV värmer upp inför sändningen av MTV World Stage Gothenburg: 

MTV Live: Loreen och Tove Styrke från Götaplatsen 
 
Den 24 augusti kommer MTV att sända MTV World Stage Gothenburg som inför 50 000 personer 
spelades in på Götaplatsen i Göteborg den 21 juni. Men redan på söndag kl. 19.05 sänder MTV en 
förhandstitt av programmet med det bästa ur Loreens och Tove Styrkes uppträdanden.  
 
MTV World Stage i Göteborg var ett av de största konsertarrangemangen som MTV någonsin 
genomfört i Skandinavien. Arenan var Götaplatsen i Göteborg som fullkomligt kokade när de 50 000 
personer som hade samlats kring Poseidon-statyn och Avenyn tillsammans stämde upp i en 
rekordstor allsång.  
 
På scenen stod Nelly Furtado, den amerikanska rapparen B.o.B, Eurovision-vinnaren Loreen och Tove 
Styrke. Samtliga artister levererade en enorm konsertupplevelse, men när Loreen klev upp på 
scenen och framförde en annorlunda och mer dansant version av Euphoria var stämningen extatisk. 
Konserten var Loreens start på hennes pågående Sverigeturné och skulle även vara Tove Styrkes 
första Sverigekonsert innan hon drog vidare ut i landet. Men då Tove Styrke senare ställde in sina 
planerade spelningar i Sverige blev Götaplatsen den enda svenska konserten som hon gör under 
sommaren 2012.  
 
Den nästan fyra timmar långa spelningen spelades in i HD på en kväll där solen sken rakt på scenen, 
nästan till konsertens slut kl. 23.30. Detta medförde en högst unik konsertinspelning där 
producenterna var lyriska över det naturliga, svenska ljuset på årets längsta dag.  
 
På söndag sänds försmaken till det en timma långa programmet som den 24 augusti kommer sändas 
ut över hela världen, till 600 miljoner hushåll. Det är ett ypperligt tillfälle att se Loreens speciella 
version av Euphoria samt ett av högst få tillfällen att se Tove Styrke på en svensk konsertscen.  
 
 
För ytterligare information, bilder och trailers, vänligen kontakta: 
Erik Lindham, PR-Manager, Ph: +46-733-658 222, erik.lindham@vimn.com    
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