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One Direction gör historia – direkt in som
ETTA i USA
Grattis Liam, Zayn, Harry, Louis och Niall i One Direction. Nu på förmiddagen
kom de glada nyheterna att UK:s hetaste pojkband One Direction även tagit
USA med storm.
One Direction går direkt in på US Billboard Chart som nummer ETT med sitt
debutalbum ”Up All Night” som släpptes den 13 mars. One Direction skriver
historia som den första brittiska grupp att gå direkt in som albumetta i USA
med sitt debutalbum, detta med över 176 000 sålda album.

Harry Styles säger: "We simply cannot believe that we are No.1 in America! It's
beyond a dream come true for us. We want to thank each and every one of our
fans in the US who bought our album and we would also like to thank the
American public for being so supportive of us."
Niall Horan: "We just found out that we are No.1 in America and as you can
imagine, we are over the moon! When we got put together as a group, we couldn’t
imagine ourselves coming to America, let alone releasing our album here, so for
us to be sitting at the top of the US album charts is unbelievable. We are so
grateful to everyone who has supported us in the US."
One Directions framgångssaga startade i Storbritanniens X-Factor 2010 och
har därefter spridigt sig snabbt världen över via Twitter, Facebook och
Tumblr. Deras musikvideos har över 204 miljoner views på YouTube, de har
12 miljoner följare på Twitter och 3,6 miljoner fans på Facebook – och varje
dag ökar deras popularitet och antal fans i snabb takt.
One Direction befinner sig just nu i USA där de har nyligen medverkat i NBC:s
”The Today Show” och den 7 april gästar de TV-programmet ”Saturday Night
Live”.
Även i Sverige gick One Directions ”Up All Night” in direkt på förstaplatsen på
albumlistan när skivan släpptes den 23 november. På albumet har de svenska
låtskrivarna och producenterna Rami, Carl Falk och RedOne bidragit med fyra
låtar – succésinglarna ”What Makes You Beautiful” och ”One Thing” samt ”I
Wish” och ”Save You Tonight”.
Grattis till den historiska albumettan, One Direction!
www.onedirectionmusic.com/sewww.twitter.com/onedirectionwww.facebook.
com/onedirectionmusic
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