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Rockhits får en ny kostym när Crossroads
kommer till Scandinavium
I den unika föreställningen Crossroads – a symphonic rock concert får du
uppleva när fyra av Sveriges mest omtyckta musikalartister framför kända
rockklassiker tillsammans med orkestern Stockholm Concert Orchestra.
Turnén kommer till Scandinavium i Göteborg den 23 oktober.
– Att få höra kända rockklassiker tolkas av fyra musikalstjärnor med
uppbackning av en stor symfoniorkester låter riktigt mäktigt. Evenemang där
man kombinerar olika genrer på detta sätt har tidigare varit väldigt
uppskattat av publiken och vi tror att det blir lika magiskt denna gång, säger
Lotta Nibell, vd på Got Event.

Så här skriver arrangörerna i sitt pressmeddelande:

CROSSROADS - A SYMPHONIC ROCK CONCERT
JESSICA ANDERSSON, MARIETTE HANSSON, PETER JOHANSSON OCH BRUNO
MITSOGIANNIS ÅKER PÅ TURNÉ MED ROCKLÅTAR ACKOMPANJERAT AV
STOCKHOLM CONCERT ORCHESTRA.
Fyra av landets mest omtyckta musikalartister Jessica Andersson, Mariette
Hansson, Peter Johansson och Bruno Mitsogiannis ger i höst fyra konserter
ihop i en unik föreställning. CROSSROADS tar oss genom rockhistorien men
får den ändå att låta som ny, upplev de mest älskade rocklåtarna i en helt ny
kostym. På turnén framförs låtar av bland andra Metallica, Queen och The
Rolling Stones med komp av Stockholm Concert Orchestra. Turnén når
Linköping, Göteborg, Malmö och Stockholm.
Biljetterna släpps på fredag den 21 feb kl 10.00 via Livenation.se och
Showtic.se.
- Crossroads är en dröm som går i uppfyllelse. Jag har alltid älskat att sjunga rock,
allt från brittiska Queen, Deep Purple och Led Zeppelin till amerikansk rock som
Aerosmith, Meat Loaf och Guns’n Roses. Detta blir första gången jag får chansen
att göra det tillsammans med full symfoniorkester. Jag längtar! Peter Johansson
Korsbefruktning med klass. Så kan man beskriva CROSSROADS, en storstilad
föreställning där klassiska rockhits tolkas av en symfoniorkester. På turnén
som passerar Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping i oktober sjunger
artisterna Jessica Andersson, Mariette Hansson, Peter Johansson och Bruno
Mitsogiannis älskade låtar av exempelvis Bon Jovi, Metallica, Scorpions,
Queen, AC/DC, The Rolling Stones, Nirvana och Europe med både mäktig och
känslig uppbackning från Stockholm Concert Orchestra.
- Jag har alltid gillat rock. Det var faktiskt så jag började min musikaliska bana,
som sångerska i ett hårdrocksband. Det är alltid extra kul att få framföra de här
låtarna live inför en stor publik, och med den här stora härliga orkestern... det ser
jag mycket fram emot! Jessica Andersson
Folkkära Jessica Andersson är en mångfacetterad och rutinerad artist som
slog igenom med duon Fame under tidigt tjugohundratal. Hon har belönats
med såväl Ulla Billquist-stipendiet som Guldmasken för bästa kvinnliga

musikalartist. Ända sedan starten 2003 har hon under många somrar varit en
återkommande deltagare i Diggilooturnén.
Mariette Hansson känner vi som flerfaldig deltagare i Melodifestivalen (trea
2015 med låten Don’t Stop Believing bästa placeringen hittills). Därutöver har
hon bland annat turnerat som uppvärmare åt Roxette på deras XXX – The
30th Anniversary Tour. Förra året gjorde Mariette succé i TV4-programmet
Stjärnornas stjärna där hon visade sig behärska många olika genrer, som pop,
rock, opera och disco. I år deltar Mariette i Melodifestivalen med bidraget
”Shout It Out” som röstades direkt vidare till finalen på Friends den 7 mars.
Bruno Mitsogiannis har samlat på sig en lång rad huvudroller under de
senaste åren – Tony i West Side Story, Drew i Rock of Ages, Gabriel i Next to
Normal, Galileo i Queen-musikalen We Will Rock you, Johnny i American Idiot
och Frankie Valli i Jersey Boys. Bruno är just nu ute på arenaturné med
musikalshowen OH, WHAT A NIGHT!
Peter Johansson är ett välkänt namn på den internationella musikalscenen.
Han har figurerat i uppsättningar av We Will Rock You, A Chorus Line,
Footloose, Rock of Ages och Jesus Christ Superstar samt åkt runt med
framgångsrika Queen-föreställningen Champions of Rock. Även Peter är just
nu ute på den rikstäckande turnén OH, WHAT A NIGHT! tillsammans med
Bruno Mitsogiannis, David Lindgren och Robert Rydberg.
Turnén produceras av Live Nation, 2Entertain och Vickys Nöjesproduktion.
TURNÉDATUM
17 okt - Linköping, Saab arena
23 okt - Göteborg, Scandinavium
24 okt - Malmö, Malmö arena
31 okt - Stockholm, Ericsson Globe

Got Event är Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag och driver några
av Sveriges mest älskade arenor; Bravida Arena, Frölundaborg, Gamla Ullevi,
Scandinavium, Träningshallen, 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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