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Brit Floyd, verdens bedste Pink Floyd
hyldest-show, kommer til DR
Koncerthuset, Koncertsalen 9. oktober.
BRIT FLOYD 9. OKTOBER 2019 I DR KONCERTHUSET,
KONCERTSALEN
Chas Cole for CMP Entertainment Presents
40 Years of The Wall
BRIT FLOYD World Tour 2019

The World’s Greatest Pink Floyd Show
'The perfect rock show’ - The LA Times

Brit Floyd bringer deres fantastiske hyldest af Pink Floyd tilbage til Danmark i
anledning af 40-års-jubilæet for ’The Wall’.
‘The Wall, ‘The Dark Side of the Moon’ og mange flere!Brit Floyd, verdens bedste
Pink Floyd hyldest-show, vender tilbage i 2019 med deres største og mest
ambitiøse produktion nogensinde i form af en helt særlig 40-års jubilæums
hyldest til Pink Floyds ikoniske rockopera ’The Wall’.
Udgivet i november 1979 som et delvist selvbiografisk konceptalbum af Pink
Floyd-stifteren Roger Waters, er ’The Wall stadig et af de bedst sælgende
albums nogensinde, og et af de største øjeblikke i rockens historie. På deres
kommende tour vil Brit Floyd optræde med højdepunkter fra ’The Wall’, samt
sange fra Pink Floyd-klassikerne ’The Dark Side of the Moon’, ’Wish You Were
Here’, ’Animals’, ’The Division Bell’, med flere.
Brit Floyd er virkelig blevet et fænomen og er betragtet af mange som
verdens største live hyldest til Pink Floyd, med deres nøjagtige genskabelse
af størrelsen og pragten af den sidste ’Division Bell’ tour fra 1994. Showet
indeholder et lysshow i millionklassen, store runde skærme, arch plus
-projektører, laserlys, oppustelige rekvisitter og skuespil. Et Brit Floyd show
er så tæt på et originalt Pink Floyd live show som man kan komme!

Billetpriser: 450 kr. + gebyr
Billetsalget er i gang via drkoncerthuset.dk og livenation.dk

Live Nation er verdens førende producent og formidler af live entertainment
oplevelser. På verdensplan bliver det til + 25.000 årlige koncerter og mere
end 68 millioner solgte billetter. Live Nation Denmark er Danmarks førende
koncertbureau med 40 engagerede medarbejdere der holder til på
Frederiksberg Allé i København. Vi producerer alt fra mindre klubshows til

arenakoncerter og store udendørskoncerter. Vores udbud spænder fra ny
upcoming musik til mere etablerede kunstnere. Vi arrangerer også
COPENHELL Festivalen på Refshaleøen, og Heartland Festivalen ved Egeskov
Slot på Fyn. Vi ønsker at tilbyde vores gæster det bedste; både før, under og
efter arrangementet! Seriøs billetsalg og en musik- og begivenhedsrige
oplevelser man husker for livet.
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