Mega-Paula - Drag Show Artist www.megapaula.com
Finlands mest berömda Drag Show Artist karriär började redan 1979, i Vasa Restaurang Centrum , när han
var 18 år.
För att Drag Show var så nytt och okänt i Finland, så började Mega-Paulas karriär lugnt men säkert och i
mitten av 80-talet mötte Mega-Paula sin första stora succé I Tammerfors.
Boende där till 1989, turnérade han i Tammerfors samt runt hela Finland från små pubar till Finlands
största hoteller.
Några års boende i Spanien och Grekland, Mega-Paula kom tillbaka till Finland och Helsingfors i mitten av
90-talet och fortsatte sin tidigare karriär. Nu var Drag Show mera känt i Finland så Mega-Paulas populäritet
växte kraftigt och turnérade igen runt i Finland.
Mega-Paula fick värdiga sponsorer från Joe Blasco, Falke, Mumm-champange och Silmäasema Optiker.
Också Barnklinikens faddrar AB tog kontakt med Mega-Paula och bad honom samarbeta med dem i sina
välgörenhetsgalor.
Genom detta blev media väldigt intresserade av Mega-Paula och sen blev han en inbjuden gäst inom många
VIP-ställningar och framför paparazzis kameralins.
2000-talet gav Mega-Paula nya utmaningar och nya glamourösa arbetsmöjligheter t.ex:
-Finlands Dragtävlings arrangemang med stor succé med publik, VIP-gäster, artister och media i Finland
och i Sverige . www.dragshowartist.ehdolla.fi
-Eurovision Song Contest 2007 i Helsingfors medverkade Mega-Paula som värdinna för VIP/klubb-events i
hela veckan och ESC final VIP-after party.
-Nokia och Nordea och andra internationella företags stora kundevent gav fina arbetsmöjligheter.
Mega-Paula underhöll publiken på många olika kryssningar på Viking Line samt Tallink Silja.
-New York kallade Mega-Paula 2008 och han gästade hos den berömda Sherry Vine show i Bar Barracuda.
-Nästa år 2009 Mega-Paula uppträdde redan i Las Vegas, Club Kráve I Las Vegas Boulervad.
Onsdag 18:de November 2009 firade Mega-Paula 30 år jubileums gala show som Drag Show Artist.
Gästande artister var inbjudna Finlands största stjärnor och härliga stjärnor från New York Sherry Vine samt
Dorothy Bishop. www.megapaula30v.com
Får se vad mera framtiden har att erbjuda Mega-Paula…

