
David Guetta brengt fan video 'Unforguettable' exclusief
uit op Facebook
Guetta is de grootste DJ op Facebook met meer dan 57 miljoen fans

17 OKTOBER 2014

Tijdens een exclusieve Facebook Q&A sessie in het Facebook kantoor te Amsterdam ter
gelegenheid van het Amsterdam Dance Event heeft DJ David Guetta zijn video
'Unforguettable' aangekondigd. "Ik wilde iets speciaals teruggeven aan mijn meer dan 57
miljoen fans op Facebook en hun passie voor muziek en dance delen", zei Guetta. In de video
wordt Guetta gevolgd tijdens zijn tour in Brazilië. David Guetta, de grootste DJ op Facebook
met 57 miljoen fans, nam tijdens de sessie ook tijd om vragen van Facebookfans te
beantwoorden.

De video van de exclusieve Facebook Q&A sessie met de trailer van zijn fanfilm kun je vinden
op zijn Facebook pagina: 

https://www.facebook.com/video.php?v=10152339846861356

Houd de Facebookpagina van Guetta de komende dagen in de gaten voor meer videos van
de opgenomen Facebook Q&A.

Deze sessie is de tweede in een serie van vier exclusieve Facebook Q&A sessies tijdens het
Amsterdam Dance Event. Op vrijdag zal Martin Garrix te gast zijn in de Facebook studio.
Zaterdag zal Armin van Buuren 'breaking news' bekendmaken in een exclusieve Facebook
Q&A. Donderdag kondigde DJ Hardwell zijn nieuwe wereldtournee al aan in een soortgelijke
sessie.

David Guetta op Facebook: https://www.facebook.com/DavidGuetta
Martin Garrix op Facebook: https://www.facebook.com/martin.garrix
Armin van Buuren op Facebook: https://www.facebook.com/arminvanbuuren
Hardwell op Facebook: https://www.facebook.com/djhardwell
en https://www.facebook.com/IamHardwell

ADE: https://www.facebook.com/amsterdamdanceevent
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