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Roxette på Europaturné - fyra konserter i Sverige!
Roxette turnerar just nu ishallar i Ryssland,
Baltikum och Finland inför en jublande publik.
I november avslutas denna del av turnén innan
den fortsätter till Nya Zeeland och Australien
i februari 2015.
Idag kan vi bekräfta att det även blir en omfattande Europaturné med start i Milano i maj.
Roxette avslutar turnén genom att återvända
till Sverige för fyra konserter i Kalmar, Halmstad,
Göteborg och Stockholm - där Nöjet Konsert
står som lokal arrangör för de två första.
Biljetterna släpps på fredag 14 nov kl 09.00.

Efter en lång paus, då Marie Fredriksson tillfrisknade
från sin cancer, återförenades hon och Per Gessle
2011. Med albumet “Charm School” och singeln
“She’s Got Nothing On (But The Radio)” erövrade
Roxette åter topplaceringar på listorna. Turnén som
följde tog dem världen runt två gånger och de 153
spelningarna sågs av 1,5 miljoner människor.
I oktober i år påbörjade Marie Fredriksson och Per
Gessle en ny världsomspännande Roxette-turné
tillsammans med sitt band i Ryssland och Baltikum
och avslutar första delen i Finland. I februari 2015
åker gruppen till Australien och Nya Zeeland för
ytterligare sju arenakonserter.

- Fantastiskt roligt att vara tillbaks på de stora
internationella scenerna. Den respons vi möter
runt om i världen har fått oss att smälta i många
år och vi kommer aldrig att tröttna på det. Vi ser
fram emot fler spelningar i Ryssland, Finland
och Baltikum, Australien och Nya Zeeland, vi
ser fram emot en jättepublik i Europa och inte
minst i Sverige i juli 2015. Det kommer att bli
grymt! Roxette

Idag står det klart att en ny Europaturné stundar;
med start i Italien den 10 maj och därefter 27 konserter i 18 olika länder. Turnén kommer att leda
fram till firandet av Roxette’s 30-årsjubileum 2016
och har därför fått titeln “XXX - The 30th Anniversary Tour”. Under turnén besöker Roxette flera legendariska arenor som O2 Arena i London, Olympia
i Paris och Olympiahalle i München. Världstjärnorna
avslutar sin enorma turné med fyra konserter i

I år är det 25 år sedan Roxette tog världen med
storm då “The Look” nådde förstaplatsen på Billboardlistan i USA, en plats som intagits inte mindre
än tre gånger till, (”Listen To Your Heart”, ”It Must
Have Been Love” och ”Joyride”). Till dags dato har
Roxette sålt över 75 miljoner album, en siffra som
stiger för varje dag. Med en imponerande räcka av
hits regerade Roxette världens topplistor under hela
90-talet och en bit in på 00-talet.

Nöjet Konsert presenterar som lokal arrangör:

Kalmar, Halmstad, Göteborg och Stockholm.

18.7 Kalmar, Fredriksskans
22.7 Halmstad, Örjans Vall
Resterande turnéstopp hittar du på livenation.se

Biljetter: nojet.se, livenation.se, ticnet.se
/ 077-170 70 70 samt lokala ombud.
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