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Extrainsatta ”Rhapsody In Rock” i
Dalhalla - världsartisten Johnny Logan
ansluter sig
Äntligen återvänder Robert Wells och ”Rhapsody In Rock” till Dalhalla,
dessutom tillsammans med världsartisten Johnny Logan och fler hemliga
gäster! Det blir fyra exklusiva konserter i Dalhalla varav två extrainsatta, allt
under ledning av Robert Wells.
Det blir sommarens stora konserter med Robert Wells ”Rhapsody In Rock” och
Symphony Orchestra i Dalhalla. Nu är det även klart att världsartisten
och trefaldige Eurovision Song Contest-vinnaren Johnny Logan ansluter sig,

så som flertalet andra hemliga gästartister och som presenteras löpande.
Publiken väntas följa med på en musikalisk och spektakulär resa i äkta
”Rhapsody In Rock” känsla.
- Det var allt för längesen vi spelade med Rhapsody In Rock i Dalhalla. Nu vill jag
och ensemblen tillbaka och träffa publiken. Det ville vi redan förra året, men nu
är det äntligen dags. För mig har det varit enormt fina år från 1998 till 2010.
Totalt 59 stora konserter bestående av regn, stormar blandat med starkt solsken.
Man kan lätt benämna Dalhalla som Rhapsodys nationalarena. Jag brukade säga
att "snart bygger jag ett suterränghus nere i gropen och flyttar in med familjen".
- Jag längtar tills första ackordet skall ljuda i kalkbrottet. Publiken kommer att få
möta stora orkestern & artisterna som snart slår Europarekordet i att vara
spelsugna. Detta blir enligt traditionen en föreställning där jag rekommenderar
att publiken har ätit innan. Underbart är inte kort är mitt motto nämligen. Risk att
någon får bära ut mig innan jag är nöjd....
Hälsar, Robert Wells
För att genomföra evenemanget tryggt och säkert för publiken, genomförs de
två ordinarie konserterna alltså istället under fyra exklusiva föreställningar,
vilket skapar gott om plats i salongen och säkert avstånd mellan varje
sällskap. Maxantal per sällskap är 4 personer.

Föreställningar
31 juli kl. 20.00
1 aug kl. 13.00
1 aug kl. 20.00
2 aug kl. 20.00
Plats: Dalhalla, Rättvik
Publiktak: 3000
Biljetter finns tillgängliga via dalhalla.se

Dalhalla är en internationellt etablerad konsertarena placerad i ett
gammalt kalkbrott utanför Rättvik i Dalarna. Arenans utformning ger en unik
akustisk särprägel och har beskrivits som en av de mäktigaste och vackraste

utomhusarenorna i Europa. Under sommarhalvåret erbjuder Dalhalla
evenemang med kända svenska och internationella artister inom olika
musikstilar. Dalhalla drivs idag av företaget Rättvik Event AB.
Besök dalhalla.se eller följ oss på Linkedin.com/dalhalla
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