BUSSRESA TILL IRON MAIDEN
”LEGACY OF THE BEAST” PÅ TELE2 ARENA
DEN 1/6 2018
295:-

Bussresa till Tele2 Arena.

Iron Maiden, som är ett av världens absolut största hårdrocksband och dessutom
har en av sina bästa marknader i Sverige,
ger sig i sommar ut på en ny världsturné
kallad Legacy Of The Beast.
Legacy Of The Beast-turnéns koncept
är inspirerat av Iron Maidens mobilspel
och serietidning med samma namn. Turnéplanerna innefattar scendekor som ska
bygga upp ett antal olika “världar” utformade efter bandets skivomslag och en
setlista med tonvikt på bandets klassiska
80-talsmaterial men med en handfull
överraskningar från mer sentida album
som extra krydda.
Bandets manager Rod Smallwood utvecklar det hela så här:
”Nästa års turné kommer att fokusera på
det äldre materialet och vi bestämde oss
för att basera turnén på namnet ”Legacy
Of The Beast”. Det passar syftet med turnén perfekt och ger oss många kreativa
möjligheter, särskilt med vår maskot Eddie! Jag vill inte avslöja för mycket redan
nu, men vi jobbar på ett antal olika scenbyggen i klassisk Maiden-tradition och vi
hoppas kunna ge våra fans en fantastisk
upplevelse när de får se den här väldigt
speciella showen.”

Fredagen den 1/6
Vi åker från Örebro kl 15.00 (andra
orter se vår tidtabell).

Datum: 		

Dörrar - kl 17.30
På scen - kl 19.30

I resans pris ingår:
•
Resa i turistbuss
(egen konsertbiljett)
•
En mycket trevlig upplevelse

Pris per person 		

1/6
295:-

Tidtabell
14.45 Västhaga, Circle K / Scandic
Hotell
15.00 Örebro, Resecentrum, hpl A
15.25 Götlunda, Fårtallen
15.40 Arboga, Circle K Bensingatan
15.55 Köping, McDonald`s vid E20
16.20 Västerås, Shell macken vid
Rocklundamotet
Hemresan sker ca 45 minuter efter sista
spelade låten!
Tänk på att vi åker raka vägen hem.
Vi stannar inte för någon längre paus.
Åldersgräns 13 år - oavsett om målsman
är med eller ej, med anledning av svenska myndigheters krav om begränsning av
höga ljudnivåer för unga.

Resan blev bindande vid bokningstillfället. Läs vår särskilda resevillkor.
Lindbergs Buss AB
Glanshammarsvägen 82, 703 69 ÖREBRO
Tfn: 019-31 50 50 Fax: 019-31 50 60

E-post: info@lindbergsbuss.se
Hemsida: www.lindbergsbuss.se

VÄLKOMMEN MED DIN BOKNING!

