
 
 
 

Beyoncé, Iggy Azalea och Maroon 5 intar årets VMA-scen 

Nedräkningen till den prestigefyllda och åtråvärda galan ”MTV Music Video Awards” har börjat. 

Platsen där minnesvärda uppträdanden och nya branschsnackisar skapas. Inför årets gala 

kommer erkända världsartister att uppträda och nya heta talanger intar scenen för första gången. 

MTV hyllar även världsstjärnan Beyoncé via priset ”Michael Jackson Video Vanguard Award”. 

MTV Music Video Awards hålls den 24 augusti i en sprillans ny 

arena, i området Inglewood, CA utanför Los Angeles. Några av 

artisterna som kommer att uppträda är Beyoncé, Maroon 5 och 

Iggy Azalea. Fler scenklara artister tillkännages inom kort.  

Beyoncé, värdstjärnan och entertainern, ligger på topp och har 

nominerats i så många som åtta kategorier till årets gala. Hon ingår 

även i en exklusiv grupp av artister som har tilldelats det 

legendariska hyllningspriset ”Michael Jackson Video Vanguard 

Award”. Som sångerska har Beyoncé levererat några av världens 

mest minnesvärda uppträdanden i VMA’s historia, så som ”Ring 

the Alarm” 2006 och ”Single Ladies” 2009. Återigen kommer 

Beyoncé äga scenen med något nytt och hett! 

Det hyllade poprockbandet Maroon 5 kommer nu att debutera med ett liveframträdande. Bandet är 

aktuellt med sitt femte album och den amerikanska sångaren Adam Levine citerar uppträdandet så här:  

“Vi är enormt stolta och spända över vårt kommande album och att få vara en del av årets fantastiska 

repertoar. Det är vårt första VMA-uppträdande och vi är exalterade över att få uppträda med vår nya 

singel”. 

Ytterligare en debutant till VMA är artisten Iggy Azalea som kommer att uppträda med sin nya singel 

”Black Widow” tillsammans med Rita Ora. Som en av 2014 års nya artister har Iggy snabbt toppat listorna 

med hits som ”Fancy” och ”Problems” och blivit ett erkänt namn på allas läppar. Iggy har nominerats i hela 

sju kategorier, bland annat för ”Video of the Year”, ”Best Female Artist” och ”Best Pop Video”. 

 

För mer information och bilder kontakta: 

Max Bellman, PR Manager, Viacom Youth & Music, max.bellman@vimn.com, + 46 73 627 41 17 

 

Om Viacom International Media Networks: 

Viacom International Media Networks (VIMN) erbjuder multimedial underhållning världen över med varumärken som exempelvis MTV, Comedy Central, 

VIVA, VH1, Nickelodeon och Paramount Channel. Viacom-varumärken ses globalt av mer än 600 miljoner hushåll i 170 länder på 37 språk via 200 

lokalt styrda TV-kanaler och mer än 550 digitala och mobila medier. För mer information om Viacom, se www.viacom.com. För mer information om 

MTV, besök www.mtv.se eller gilla oss på Facebook; www.facebook.com/MTV.Sweden  
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