
2020-05-28 10:03 CEST

NRJ bjuder upp till dans i en 5 timmar lång
liveshow

Som nummer 1 i Europa bland kommersiella radioaktörer så kommer Bauer
Media förena 7 länder och deras radiostationer för att genomföra en 5 timmar
lång liveshow, #RadioRave, med några av världens mest kända DJ:s.

#RadioRave är en radioshow som kommer att sändas i 7 länder samtidigt.
Storbritannien (Kiss FM), Polen (RMF Maxxx), Danmark (The Voice), Sverige
(NRJ), Norge (Kiss), Finland (Kiss) och Slovakien (Radio Expres). Det blir
Europas största housefest med 5 timmars nonstop dansmusik nu på lördag 30
maj kl 20 med en line up som består av några av världens mest kända DJ:s,



bland andra David Guetta, Martin Garrix, Majestic och Alan Walker.

Paul Keenan, CEO för Bauer Media Audio, kommenterar:

”Radions flexibilitet och anpassningsförmåga har visat sig vara avgörande under
pandemin, vilket gör att vi och våra kunder kan fortsätta att kommunicera till
publiken och förena dem i en tidpunkt då vi alla känner oss så separata. Vi är
glada över att förena alla våra ljudföretag över hela Europa för första gången med
#RadioRave, och ger våra lyssnare som älskar dansmusik en show som ger dem
vad de vill ha från radio - glädje, underhållning, gemenskap och världens bästa
DJ:s ”.

Publiken kan vara med genom att lyssna på #RadioRave på NRJ 20:00 nu på
lördag 30 maj.

#RadioRave line up:

MAJESTIC / JOEL CORRY / GROMEE / LOST FREQUENCIES / DYNORO / DAVID
GUETTA / R3HAB / ROBIN SHULZ / CHRIZ / KONGSTED / FAUSTIX / OKU
LUUKKAINEN / MILLENIUM PROJECT / ALAN WALKER / MATOMA / KREAM /
RIKARD HERTZBERG / MARTIN GARRIX / DJ EKG / DJ MILAN LIESKOVSKY

Huvudsponsor för #RadioRave i Sverige, Norge och Danmark är HiFi Klubben
som är Europas största ljudspecialist.

Bauer Media har störst räckvidd i det nya ljudlandskapet med över 5 miljoner
lyssnare varje vecka och 2 miljoner per dygn på plattformar som Mix
Megapol, NRJ, Rockklassiker, Vinyl FM, Svensk Pop, Lugna Klassiker, Retro
FM och alla våra poddar på RadioPlay.
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