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Brolle åker på turné med succéshowen
Elvis, Cash, The Killer & Me och Kommer
till Sparbanken Lidköping Arena
Goda nyheter till dig som gillar ljudet av rockens rötter! Elvis, Cash, The Killer
& Me – med Brolle i spetsen – åker på arenaturné nästa vinter. Med en stor
ensemble och band kommer publiken att bjudas på en föreställning
sprängfylld av rock, pop, gospel, sång, humor och historier om de tre ikonerna
Elvis, Johnny Cash och Jerry Lee Lewis (aka The Killer).
Biljetterna släpps på fredag den 2 mars kl 10.00 via LiveNation.se och den
8/3 2019 är det dags för föreställningen att nå Lidköping.
Under hösten och vintern har Elvis, Cash, The Killer & Me gått på Göta Lejon i
Stockholm. Sällan har en show fått så stark respons av publiken! På
ticketmaster.se får showen rekordhögt publikbetyg på 4,8 av 5. Förutom högt
jubel och stående ovationer från fansen så har även kritiker satt höga betyg
på Brolles hyllning av de tre ikonerna:
”Grymt underhållande show om tre musikikoner… På ett väldigt snyggt, fiffigt
och roligt sätt kopplas musiklegendernas och Brolles uppväxt ihop…Ett
svängigt band med en mäktig blåssektion” Jan-Olov Andersson, Aftonbladet
4/5
Brolle slog igenom över en natt när han deltog i ”Popstars” 2001 där han
genom sina karismatiska framträdanden och extraordinära rock’n’roll-röst
vann svenska folkets hjärtan. Hans första egenkomponerade singel ”Playing
With Fire” blev en stor hit och resulterade i ett flertal Grammisnomineringar.
Efter flera albumsläpp, inklusive hitsingeln ”Det är Hon” och ett flitigt
turnerande, gick han upp på musikalscenen för att spelade huvudrollen i
succén ”The Buddy Holly Musical” på Göta Lejon. Under hösten och vintern
har vi sett honom i huvudrollen i ”Elvis, Cash, The Killer & Me” och i början

av 2019 tar han den hyllade showen med sig ut på arenaturné!
Glenn Rytterfjell, på Sparbanken Lidköping Arena, kommenterar
föreställningen på följande sätt;
- Vi är glada och stolta att åter igen få en möjlighet att ta emot en
föreställning som annars bara turnerar på våra allra största arenor i våra stora
städer. Det känns som att Sparbanken Lidköping Arena nu finns ordentligt i
medvetandet hos dom stora konsertarrangörerna när de planerar sina turnéer.

Förbered er på en musikalisk resa genom 1950-, 60- och 70-talet. Spännande,
roligt och framför allt massor av ös! Biljetterna släpps på fredag den 2 mars
kl 10.00 via LiveNation.se.

Turnéplan
25 jan Luleå, Coop Norrbotten Arena
26 jan Umeå, Umeå Energi Arena
1 feb Västerås, ABB Arena Syd
2 feb Helsingborg, Helsingborg Arena
8 feb Linköping, SAAB Arena
9 feb Karlstad, Löfbergs Arena
15 feb Jönköping, Kinnarps Arena
16 feb Sandviken, Göransson Arena
22 feb Örnsköldsvik, Fjällräven Center
23 feb Skellefteå, Skellefteå Kraft Arena
1 mar Göteborg, Scandinavium
2 mar Malmö, Malmö Arena
8 mar Lidköping, Sparbanken Lidköping Arena
9 mar Örebro, Conventum Arena
Elvis, Cash, The Killer & Me presenteras av Live Nation i samarbete med Göta
Lejon.
För mer information gällande föreställningen i Lidköping kontakta: Glenn
Rytterfjell, Sparbanken Lidköping Arena/Lidköpings Kommun

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun
Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till
Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott
och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det
vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen
och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag
att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en
välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.
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