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Återförenade The Ark till Linköping i
sommar
Ett av tjugohundratalets största svenska band återuppstår för en turné i
sommar. 20 år efter debuten och tio år efter beskedet att de bestämt sig för
att sluta är The Ark tillbaka. I sommar ser vi dem under en exklusiv
sommarturné över hela landet. 17 juli spelar de på Stångebrofältet i
Linköping. Biljetterna släpps måndag 17 februari kl 10.00 via
visitlinkoping.se.
”Vi har aldrig ångrat att vi la ner, men vi har saknat varandra, saknat att hänga
som band och att träffa den publik som gillar vår musik och som hängt med i vått

och torrt
När nu 20-årsjubileet för debutskivan närmade sig kände vi att vi ville fira det
med att stå tillsammans på scen igen för en sommar. Vi vill bjuda på en maxad
show, den totala Ark-upplevelsen. Vi är så taggade och ser fram emot att få åka ut
och möta den publik som vill höra oss”
Har man en gång sjungit ”Calleth You, Cometh I” gäller det att leva upp till
det löftet. Länge såg det ut som det inte skulle hända. Det är många som
under de senaste åren önskat att The Ark ska samla ihop trupperna på nytt.
Särskilt som sextetten lämnade ett tomrum efter sig som ingen har lyckats
fylla. Deras uttryck var lika lätt att känna igen som det visade sig svårt att
duplicera. The Ark var alltid lite mer färgstarka, teatraliska, oblyga och
vidsynta än alla andra. En ostoppbar livemaskin som aldrig tvekade inför att
dela med sig av livsfilosofiska tänkvärdheter, och det är ju inte så att vi
behöver mindre av sådant i dag än vad fallet var då.
Nu är Sveriges främsta Glamrockapostlar redo att för en sommar åter sprida
sitt evangelium. Ola Salo, Mikael Jepson, Martin Axén, Jens Andersson, Lasse
Ljungberg och Sylvester Schlegel har alltid velat ge utanförskapet en fristad.
Redan innan de blev nationella stjärnor såg de till att, i Rottne, Växjö och
sedermera Malmö, låta och se ut som stjärnor i sin helt egna värld. Oavsett
storlek på spelställe förde de sig alltid som världens största band, bad aldrig
om ursäkt för sin existens -och de hade låtarna som borgade för det. Hits som
“It Takes a Fool to Remain Sane”, ”Calleth You, Cometh I”, “One of Us is
Gonna Die Young”, “The Worrying Kind”, “Breaking Up with God”, “Let Your
Body Decide”, “Father of a Son” med flera är i dag en självklar del av den
svenska pophistorien och folksjälen. Detta lär bli uppenbart en gång för alla
under sommarens turné.
-Missa inte chansen att se ett av våra allra bästa liveband i Linköping i
sommar. Underbara sommarkvällar på Stångebrofältet har blivit något av en
tradition i Linköping och detta är inget undantag, säger Anders Thorén,
eventproduktionschef på Visit Linköping & Co.
Biljetterna släpps måndag 17 februari kl 10.00 via visitlinkoping.se.
#TheArk #TheArkReunionTour
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Visit Linköping & Co är Linköpings besöksnäringsbolag. Vi marknadsför och
utvecklar Linköping som en av Sveriges ledande besöks-, evenemangs-, och
mötesdestinationer. Tillsammans med kommun och näringsliv jobbar vi med att
öka tillväxten i besöksnäringen i Linköping och skapa en attraktiv destination för
både Linköpingsbor och besökare.
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