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SkyBlu från LMFAO framträder på musikfestival arrangerad av EF 

Världsstjärnan  släpper sitt första soloalbum på svenska språkreseorganisationens 

musikfestival 

 
 
STOCKHOLM – Maj, 2013 - SkyBlu från gruppen LMFAO är huvudartisten för årets EF 

Summeranza, en musikfestival för ungdomar som arrangeras av språkreseföretaget EF 

Education First. Festivalen kommer att hållas den 11 juli på Kempton Park utanför London 

och  lockar  studenter  och  språkreseelever  från  hela  världen.  Förutom  SkyBlu  kommer 

engelska the Luminites och andra band att spela. 

 
 

Klicka här för att se Multimedia News Release: 
http://www.multivu.com/mnr/60650-EF-Education 

 
 

Musikälskare  har  länge  väntat  på  SkyBlus  debutalbum  som  soloartist  som  kommer  att 

släppas  den  4  juli.  Besökarna  på  EF  Summeranza  blir  de  första  som  får  se  artistens 

framföra  låtarna från  den  nya  skivan  live.  Den  första  singeln,  ”Pop  Bottles”,  släpptes  i 

januari och bygger vidare på LMFAO:s tidigare hitlåtar som ”Party Rock Anthem,” “Sexy and 

I know It,” och “Sorry For Party Rocking.” 

 
 
“Jag är jätteglad att få medverka och spela mina låtar för EF:s internationella studenter”, 

säger SkyBlu. ”Jag älskar mina fans och jag ser fram emot att ge dem en fantastisk konsert 

och en grym upplevelse”. 

“Vi är glada att SkyBlu ska uppträda på engelska för våra studenter, det är ett av många 

exempel som visar att man kan ha kul och lära sig språk samtidigt”, säger Mats Ulenius, 

Sverigechef på EF. 

 
 
Om EF Summeranza 

 

EF Summeranza är en årlig musikfestival i London som arrangeras av EF Språkresor, med 

liveuppträdanden från några av världens största artister. Många svenska ungdomar besöker 

festivalen  i  samband  med  att  de  är  i  England  på  språkresa.  Festivalen  är  drog-  och 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

alkoholfri  och  omfattar  även  en  nöjespark  och  många  olika  aktiviteter  för  besökarna. 

Tidigare års upplagor har inkluderat W ill.i.Am från The Black Eyed Peas, Ke$ha och Bob 

Sinclar. Mer information på  www.ef.se/summeranza/. 

 
 
Om EF Education First 

 

EF Education First (EF) grundades i Lund 1965 med visionen att överbrygga språkliga, 

kulturella och geografiska  barriärer mellan människor. Idag har EF över 400 skolor och 

kontor i 55 länder och är specialiserade inom språkkurser, akademiska utbildningar och 

internationella  utbytesprogram.  EF  har  idag  sitt  huvudkontor  i  Luzern,  Schweiz,  och 

regionala huvudkontor i Stockholm, London, Zürich, Boston, Shanghai och Hong Kong. 

Besök EF:s svenska hemsida på www.ef.se/ 
 

 
 

För mer information, vänligen kontakta: 
 

Mats Ulenius, Sverigechef EF Education First 
 

E-post: mats.ulenius@ef.com / Tel: 08-587 930 99 / Mobil: 070-779 30 99 


