KIM LARSEN & KJUKKEN og D-A-D
skyder Rock-sommeren 2011 igang lørdag d. 4. juni !
Tag lige dele smuk natur, en masse gode venner, kolde øl og tilsæt to af landets mest elskede
musikalske navne – resultatet er EN DEJLIG AFTEN.
To af landets absolutte publikumsfavoritter kan opleves på en og samme aften på "Festpladsen" i
Valbyparken i København.
Gennem årtier har Kim Larsen og D-A-D samlet tusinder til deres koncerter, og denne aften mødes
de to rockgenerationer på en af årets første koncerter på græs.
Og græsset ligger på et af de smukkeste steder til udendørs koncerter. Et afgrænset område i den
store Valbypark i København der går under navnet "Festpladsen", med plads til blot 12.000
mennesker. Og det er dét antal billetter der sættes til salg fra tirsdag. d. 1. februar.
KIM LARSEN & KJUKKEN
At præsentere denne levende legende er naturligvis helt overflødigt, hans position som landets mest
populære og elskede sanger og sangskriver er indiskutabel.
65-årige Larsen har fået masser af roser for sit seneste album "Mine Damer Og Herrer" og spiller pt
en række udsolgte indendørs koncerter rundt i landet.
Koncerten med Kim Larsen & Kjukken d. 4. juni, som bliver den eneste udendørs koncert i
Storkøbenhavn med Kim Larsen & Kjukken i 2011.
www.kimlarsen.dk
D-A-D
Ligesom Kim Larsen er D-A-D efterhånden en del af danskernes musikalske dna.
Igennem deres snart 30 år lange karriere har bandet utrætteligt draget land og rige (og udland) rundt
med deres altid veloplagte, gennemmusikalske show der altid leveres med stort overskud,
overraskelser og et ordentligt glimt i øjet.
Netop nu er bandet i studiet for at indspillet et nyt album der rammer landet efter sommer og mon
ikke de lufter nogle af de nye sange ude i Valby.
Denne koncert er deres eneste i Storkøbenhavn i 2011.
www.d-a-d.dk
Endnu et navn forventes offentliggjort om kort tid.
Det stærkt begrænsede antal billetter sælges til blot 295,00 kr plus gebyr.
Billetsalget starter på tirsdag 1. februar via www.billetlugen.dk
Vi glæder os til at se jer allesammen til En Dejlig Aften på festpladsen i Valby 4. Juni fra 17.00 til
midnat.
Stolt præsenteret af Beatbox Booking & Concerts og PFM Management.
Yderligere information: peter@beatbox.dk

