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YUNG GRAVY ÅTERVÄNDER TILL
SVERIGE MED NY MUSIK!
Med flera miljoner streams, hyllningar och utsålda headline-turnéer kommer
Wisconsin-rapparen Yung Gravy tillbaka till svensk mark.Den 11 mars 2022
ser vi honom live på Fryshuset i Stockholm!
Biljetter släpps fredag27 augusti kl. 11.00 via LiveNation.se.
Sedan debuten 2016 har framgångarna för den 25-åriga rapparen varit
många. Efter en rad hyllade släpp, som platinum-hitsen “Mr. Clean” och “1
Thot 2 Thot Red Thot Blue Thot”, har Yung Gravy, född Matthew Hauri, tagit

hemlandet USA med storm. Debutalbumet “Sensational” (2019) klättrade vid
släppet snabbt upp till femte plats på Billboards lista ”Top R&B/Hip-Hop
Albums” och passerade miljarden i totala streams.
Sensationen Yung Gravy har sedan dess bara fortsatt leverera. 2020 släpptes
hans andra studioalbum “Gasanova”, där namn som Ski Mask the Slump God,
TrippythaKid, Bobby Raps, Young Dolph, Chief Keef och Y2K gästar. Inte
sällan teamar han upp med den just nu Sverigeaktuella rapparen, sångaren
och låtskrivaren bbno$, som han släppte sin senaste singel “wassup” (2021)
med.
I Yung Gravys musik finns utrymme för humor. Han är känd för sina komiska
texter och fyndiga samplingar – med klassiska låtar som The Chordettes ”Mr.
Sandman” kombinerat till sina medryckande trap beats i “Mr Clean”.
“The goal of my music is to put a smile on your face, while simultaneously
delivering the waviest, catchiest, and most banging rap songs you could hear”,
beskriver Yung Gravy med egna ord. Den 11 mars 2022 får vi se honom live
på Fryshuset i Stockholm!
Datum
11 mars 2022 – Fryshuset, Stockholm
Biljetter
Biljetter släpps fredag 27 augusti klockan 11.00 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.
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