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Brit Floyd - World Tour 2021 kommer til
Herning og København til oktober
The World’s Greatest Pink Floyd Show
Brit Floyd - World Tour 2021
Brit Floyd bringer deres fantastiske hyldest af Pink Floyd tilbage til Danmark
på deres World Tour 2021
MCH Koncertsalen fredag 15. oktober 2021
DR Koncerthuset, Koncertsalen søndag 17. oktober 2021

The Dark Side of the Moon, The Wall med flere… inklusiv den ikoniske sang
Echoes, bliver spillet node-for-node og i sin helhed, når Brit Floyd vender
tilbage til Danmark i 2021 med en helt ny produktion. Der vil være highlights
fra The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals og
The Division Bell, samt indeholde en fantastisk 23 minutter lang version af
det ikoniske og æradefinerende nummer Echoes, som er skrevet for 50 år
siden, og er fra Pink Floyds gennembrudsalbum Meddle fra 1971.
Brit Floyd har spillet mere end 1000 shows siden deres begyndelse i
Liverpool (UK) i januar 2011. De har turneret verden med udsolgte tours i
Europa, Nordamerika, Sydamerika og Mellemøsten, og har spillet på nogle af
verdens mest imponerende venues, inklusive Londons prestigefyldte Royal
Albert Hall; det ærefrygtindgydende Red Rocks Amfiteater i Denver, Colorado;
Det historiske Greek Theatre i Los Angeles, og 'The Showplace of the Nation’,
NYC's Radio City Music Hall på Manhattan.
Brit Floyd er blevet et fænomen, bredt respekteret som et af verdens største
rock hyldestshows. De laver en tro genskabelse af omfanget og pompen af
den sidste Pink Floyd-tur i 1994, komplet med et fantastisk lysshow, ikoniske
cirkelskærme, lasere, oppustelige figurer og teatralskhed. Det ér virkelig lige
så godt som de siger, så tro på hypen og gå ikke glip af Brit Floyd til oktober!!
'The perfect rock show' -LA Times
'Magnificent' a musical masterpiece! -Ticketmaster

Billetpriser:
DR Koncerthuset, Koncertsalen: 425 kr. + gebyr
MCH Koncertsalen: 370 kr. + gebyr.
Billetsalget starter fredag 28. maj kl. 10.00 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 50 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. COPENHELL Festivalen på
Refshaleøen, og Heartland Festivalen ved Egeskov Slot på Fyn, PDH Music og
Luger Denmark er ligeledes en del af Live Nation Danmark familien. Vi ønsker
at tilbyde vores gæster det bedste; både før, under og efter arrangementet
med musik- og begivenhedsrige oplevelser man husker for livet.
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