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Giv en oplevelse i julegave - et partoutkort til Aabenraa Lives sommerkoncerter i
Arena Aabenraa
Sommerens koncerter er i kalenderen hos Aabenraa Live og der er noget at glæde sig til.
Aabenraa Live afprøver et helt nyt koncept med to festlige fredage med hele tre koncerter på
en aften, madboder og bar. Koncerterne foregår indendørs i Arena Aabenraa, hvor imod
madboderne og baren er placeret udendørs. Det betyder, at alle har mulighed for at være på
pladsen foran Arenaen, hvor der kan købes mad, drikkevarer og man kan nyde den gode
stemning, og har man partoutkort eller billet til koncerterne, så kan man også bevæge sig
indenfor. Der er lagt op til de helt rette rammer for en god start på sommeren i livemusikkens
tegn.
Sommerkoncerterne kommer til at foregå fredag den 27. maj, hvor Rikke Thomsen, Johnny
Deluxe og Jacob Dinesen giver koncert i løbet af aftenen og fredag den 3. juni, hvor Pernilla
Andersson, Luftens Helte og Queen Machine går på scenen i løbet af aftenen. Dørene åbner kl.
17.30 og den første koncert starter kl. 18.30. Det er nogle virkelige gode navne og der er lagt
op til en fed musikalsk oplevelse og nogle fantastiske shows.
“Jeg glæder mig så meget til at afprøve et nyt koncept, hvor der er lagt op til festivalstemning
og hvor publikum kan hygge sig, og nyde mulighederne i madboderne og baren, imens
musikken spiller og der er gang i festen. Og har man lyst til at være helt tæt på scenen og
være en aktiv del af musikken, så er der også rig mulighed for det”, siger Rasmus Gansler,
Centerleder i Arena Aabenraa.
“Vi håber, at vi rammer et bredt publikum og at der er musiknavne i blandt de seks bands,
som kommer til at optræde, som mange vil synes er fede og har lyst til at opleve live. Det er
jo musikere, som forstår at fyre op under festen og få publikum med sig”, supplerer Morten
Vilhelm, Chef for Aabenraa Live.
Der kan købes billet til en fredag med hele tre koncerter for 350 kr. pr. dag eller man kan
vælge at købe partoutkort til begge fredage og dermed til alle seks koncerter for blot 475 kr.
Der er 500 partoutkort og Aabenraa Live synes selv, at det er en oplagt julegave. Så er der
noget at glæde sig til, når det lysner igen.
Køb billet via www.aabenraalive.dk
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