Nyu!hu
https://www.nyu.hu/cikk/pink_szamot_eneklo_bocelli_es_sikitozo_bieber_fanok

P!nk számot éneklő Bocelli és sikítozó
Bieber fanok az MTV EMA-n
W - 2015-10-26 09:26:33
Miközben Ed Sheeran teli pohárral és egy banánnal a kezében próbálta vezetni a műsort, Justin
Bieber egy Piroskáéhoz hasonló outfitben szépen végignyerte az EMA-t.

A házigazdák fotó: mtv.com

A szokásos rajongós-sikítozós, vörös szőnyegen bevonulós rész után vasárnap este kilenc órakor
végre elkezdődött a 2015-ös MTV EMA. Mivel idén a milánói Mediolanum Forum szolgált helyszínül,
nem kellett hajnalig várnunk, hogy végignézhessünk, amint Justin Bieber bezsebeli az összes
lehetséges díjat.
Az idei EMA-n többek között olyan fellépők szórakoztattak minket, mint Jason Derulo, Rudimental,
Ellie Goulding, Macklemore és Ryan Lewis, valamint a házigazda Ed Sheeran. A sort Pharell Williams
zárta, aki a szabadságért énekelt, nem is akárhogy.
A díjátadó legjobb pillanatát mégis a Tori Kelly - Andrea Bocelli párosnak köszönhetjük. A feltörekvő
tehetség először egy mixet adott elő, majd jött Bocelli a Por ti volareval, amelybe természetesen a
közönség is becsatlakozott. És hogy feltegyék az i-re a pontot, Bocelli zongorakíséretével közösen
adott nekünk egy újabb okot, hogy lélegzet-visszafogva üljünk a képernyő előtt – hisz valljuk be, nem
minden nap látjuk Andrea Bocellit, amint P!nk Just give me a reason című számát énekli.
A backstage-nek és sok közjátéknak köszönhetően idén is úgy éreztük, mintha egy nagy házibuli
vendégei lennénk, ahol két jó szám között kimehetünk a konyhába egy kis nasiért. Grazie Milano,
köszi EMA, jövőre Rotterdamban találkozunk!

És akik vasárnap este EMA-szoborral mentek haza:
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Legjobb dal: Taylor Swift featuring Kendrick Lamar, “Bad Blood”
Legjobb pop előadó: One Direction
Legjobb női előadó: Rihanna
Legjobb férfi előadó: Justin Bieber
Legjobb élő előadás: Ed Sheeran
Legjobb új előadó: Shawn Mendes
Legjobb rock: Coldplay
Legjobb alternatív előadó: Lana Del Rey
Legjobb hip hop előadó: Nicki Minaj
Legjobb elektronikus előadó: Martin Garrix
Legjobb image: Justin Bieber
Legjobb együttműködés: Justin Bieber, Skrillex, Diplo, “Where Are You Now?”
Legjobb push előadó: Shawn Mendes
Legjobb World Stage előadás: Ed Sheeran V Festival, Hylands Park, UK 2014
Legjobb rajongók: Justin Bieber
Legjobb videó: Macklemore & Ryan Lewis, “Downtown”
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