Aries till Sverige med “BELIEVE IN ME WORLD TOUR”.

2021-10-27 10:06 CEST

ALBUMAKTUELLA RAPPAREN ARIES
TILL SVERIGE!
Multitalangen Ariessläppte i oktoberdenhylladesingeln ”ONE PUNCH”, som i
november kommer följas upp av hans efterlängtade album ”BELIEVE IN ME,
WHO BELIEVES IN YOU”. Lördagen den 15 januari kommer Kalifornienbaserade rapparen och producenten till Debaser Strand i Stockholm
med “BELIEVE IN ME WORLD TOUR”!
Biljetter släpps fredag 29 oktober klockan 10:00 via LiveNation.se!
23-åriga Aries, uppväxt i ett musikhem i södra Kalifornien, besitter många
talanger: rappare, sångare, producent, regissör, grafisk designer och

illustratör. Hans genreöverskridande och mångfacetterade musik har lett till
hängivna fans och utsålda konserter runtom i världen. Nu ger han sig ut på
turné igen – med ny musik!
Som tonåring började Aries lägga ut egenregisserade videor på YouTube, där
han visade upp sitt arbete med musikproduktion och samplade kända artister.
Hans så kallade tutorials fick stor spridning – och likaså den
egenproducerade musiken som han la ut på samma plattform – vilket kom
att bli startskottet för hans musikkarriär.
Med sitt sätt att kombinera beroendeframkallande melodier och sitt starka
visuella uttryck har Aries lyckats bygga upp ett community av dedikerade fans
som följer varje steg han tar med stor entusiasm – och sällan gör han dem
besvikna. Idag har Aries Youtube-kanal 460 000 prenumeranter och över 67
miljoner videovisningar totalt.
2018 var ett viktigt år för Aries när han släppte singlarna ”CAROUSEL” och
”SAYONARA” som tog sig upp på topp 10 på Spotifys amerikanska och
globala listor. Följande år släppte han kritikerrosade debutprojektet
”WELCOME HOME” som nådde över 200 miljoner streams globalt.
Nu är Aries aktuell med singlarna ”KIDS ON MOLLY” och ”ONE PUNCH” och i
november släpps hans efterlängtade album ”BELIEVE IN ME, WHO BELIEVES
IN YOU”.
Missa inte Aries live lördagen den 15 januari på Debaser Strand i Stockholm!
Kvällens special guest är Verzache.
Datum:
Lördag 15 januari – Debaser Strand i Stockholm.
Biljetter:
Biljetter släpps fredag den 29 oktober klockan 10:00 via LiveNation.se!
Pressbiljetter & fotopass
Ansökan om köp av pressbiljett skickas till press@livenation.se. Det är viktigt
att du skickar en förfrågan per artist/evenemang och att du i ämnesraden
anger vilken artist/evenemang det gäller.
Fotopass-ansökan görs via photorequest.livenation.se (notera att godkänt
fotopass inte gäller som biljett).

Med reservation för eventuella ändringar. Senast uppdaterad information om
våra evenemang hittar du alltid på livenation.se.

Live Nation är Sveriges största arrangör av konserter, turnéer och evenemang.
Varje år har vi via över 2000 evenemang äran att få vara med och ge över en
miljon svenskar den unika upplevelse som endast livemusik och
liveunderhållning kan ge – musik är allra bäst live.
Vi producerar det mesta från mindre klubbspelningar via riksomfattande
turnéer och stora utomhuskonserter till turnéer med våra svenska artister
utomlands. Vårt utbud spänner från ny, gränsöverskridande musik till mer
etablerad. Vi representerar ett stort antal svenska artister och arrangerar även
ett flertal stora festivaler. Vi vill erbjuda våra besökare det bästa; både före,
under och efter evenemanget! Bra ljud och ljus, säkra lokaler, seriös
biljettförsäljning och en musik- och evenemangsupplevelse att minnas för
livet.

Kontaktpersoner
Christa Murley
Presskontakt
Marknadskoordinator / PR Manager
christa.murley@livenation.se

