Raylee er foreløpig den store favoritten i Fantasy Music Manager
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Raylee er fantasy-favoritten før MGPdelfinale
Artisten Raylee seiler opp som fantasy-spillernes store favoritt før kveldens
MGP-delfinale, både som vinner av delfinalen, beste antrekk, kritikerfavoritt
og beste pyroshow. Samtidig er hun også den artisten spillerene tror kommer
til å synge mest surt.
For første gang i MGP-historiens 60 år lange historie, er det det laget et
fantasy-spill til konkurransen. Allerede flere timer før live-sendingen starter
har over 700 spillere valgt sine favoritter i appen Fantasy Music Manager, og
Raylee er foreløpig den spillerene har mest tro på.

I tillegg til å velge hvem man tror kommer til å vinne og komme på
andreplass, kan spillerene velge hvem de mener kommer til å bli best innen
flere kategorier som for eksempel beste stemme, beste antrekk, beste
opptreden og kritikerfavoritt.
– Det er ganske tydelig at publikum har store forventninger til Raylee sin
opptreden i kveld og at de tror hun vil komme videre til finalen, sier Simen
Idsøe Eidsvåg, som står bak spillet Fantasy Music Manager.
– Samtidig er det interessant at spillerene mener at den som synger mest
surt, også er den som vinner. Derfor blir det veldig spennende å se om Raylee
lever opp til alle forventningene, eller om folk endrer mening i løpet av
sendingen, avslutter Eidsvåg.
Dette er spillerenes favoritter innen de forskjellige kategoriene.
Vinner: Raylee
Andreplass: Lisa Børud
Beste stemme: Kim Rysstad
Beste antrekk: Raylee
Beste opptreden: Lisa Børud
Kritikerfavoritt: Raylee
Beste pyroshow: Raylee
Mest falske toner: Raylee
Fantasy Music Manager er helt gratis og tilgjengelig i App Store og Google
Play. Første delfinale i MGP sendes på NRK TV kl 19:50 i kveld.

Sesong 1 jobber med store og små arrangementer, innholdsproduksjon,
podcast, PR, markedsføring, og innovasjon innenfor musikk- og
kulturbransjen.
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