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Hank von Hell streamar konsert från
Ullevi
Den 15 juni släpper den norska rockikonen Hank von Hell sitt andra
soloalbum "Dead" och firar med en streamad konsert från Ullevi i Göteborg.
– Jag har fått frågor om att livestreama flera gånger nu under dessa covid-19tider. Men jag har hela tiden känt att om jag ska göra det, så vill jag ge
fansen en 'out of this world experience'. Så när idén kom upp att göra det
från Ullevi, och framför allt från Göteborg – en stad som jag älskar och ser
som mitt andra hem – så fanns det ingen tvekan", säger Hank von Hell.
På Got Event är vi förstås också väldigt glada över att Hank von Hell har valt

Ullevi som plats för sin streamade konsert.
– Det blir en ovanlig konsertsommar på Ullevi i år och vi är därför väldigt
glada över att Hank von Hell kommer hit och bjuder på lite rock and roll!
Kanske blir det den första av flera streamade konserter från våra arenor,
säger vd Lotta Nibell.

Got Event är Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag och driver några
av Sveriges mest älskade arenor; Bravida Arena, Frölundaborg, Gamla Ullevi,
Scandinavium, Valhallarinken, Ullevi, Valhallabadet, Valhalla IP och Valhalla
Sporthallar. Starka varumärken som alla bidrar till att Göteborg upplevs som
en attraktiv och spännande stad att bo i, att arbeta i och att besöka.
Vi arrangerar också - tillsammans med Svenska Ridsportförbundet Gothenburg Horse Show som är en av världens främsta inomhustävlingar för
ridsport.
Varje år besöker cirka 2 miljoner människor ungefär 400 idrotts- och
underhållningsevenemang på någon av våra arenor. Dessutom välkomnar vi
årligen nästan en halv miljon badbesökare till Valhallabadet.
Vi är cirka 140 medarbetare som ger allt för att skapa bra förutsättningar för
att genomföra evenemang i världsklass. Vi brukar säga att vi bidrar till att
skapa magiska ögonblick!
Bolaget omsätter ungefär 160 miljoner kronor, vi bedriver ett aktivt
miljöarbete och vi är miljödiplomerade.
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