Oplev ‘Corteo’ i Royal Arena, København fra d. 13. – 16. januar – 2022.
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Nu stiger solen igen og Cirque du Soleil er
klar til give deres millioner af fans over
hele verden en oplevelse de aldrig
glemmer!
CIRQUE DU SOLEIL
Nu stiger solen igen og Cirque du Soleil er klar til give deres millioner af fans
over hele verden en oplevelse de aldrig glemmer! Det gælder også alle de
danske fans, som kan se frem til at opleve forestillingen ‘Corteo’ i Royal
Arena, København fra d. 13. – 16. januar – 2022.

Corteo, er en af Cirque du Soleils mest fortryllende forestillinger.
Forestillingen er instrueret af Daniele Finzi Pasca og havde oprindeligt
premiere i Big Top (telt) i Montreal i 2005. Siden har showet været en kæmpe
succes og er set af flere end 9 millioner mennesker i 19 lande verden over.
Castet består af 51 akrobater, musikere, sangere og skuespillere fra hele
verden.
Se vedhæftede pressemeddelelse fra Cirque Du Soleil
Køb billet til 'Corteo' i Royal Arena HER

Se video på YouTube her

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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