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Sommerens rock-oplevelse i Århus:

D.A.D og Carpark North i dobbeltkoncert
på Vejlby Stadion fredag 27. juni
Aarhus Kommune har givet tilladelse, økonomien er på plads, kontrakterne underskrevet – og
billetsalget starter fredag 7. marts kl. 9.00 på billetlugen.dk
For første gang siden Brian Adams for 22 år siden begejstrede 12.000 fans bliver Vejlby Stadion
igen rammen om en markant live-koncert, når 30 års jubilarerne D.A.D og Carpark North fredag 27.
juni går på scenen. Arrangørerne Skovbakken Kvindefodbold har sikret sig, at 15.000 gæster får
muligheden for at opleve dobbeltkoncerten med de to bands, der begge er aktuelle med
anmelderroste nyudgivelser.
Koncerten blev gjort mulig, da rådmand Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad, med
opbakning fra den øvrige magistrat for nylig gav tilladelse til, at Vejlby Stadion nu får come-back
som koncertplads. Totalt omkranset af grønne skrænter med siddeplads, bøgehække og høje træer er
Vejlby Stadion en lukket og stemningsfuld koncert-arena. Samtidig er afstanden til city bare 4 km
og med masser af parkeringspladser og en række buslinier meget tæt på er logistikken perfekt.
Skovbakken Kvindefodbold har brugt de sidste par uger på at finde garanter og sponsorer til at stille
bankgarantien til de to top-bands. Det er nu på plads og kontrakterne med D.A.D og Carpark North
er underskrevet. Planen er, at engagere et tredje band som opvarmning og dermed skabe en sand
”rock & barberque-stemning” omkring stadion.
”Vi har fået en meget positiv respons fra alle dele af byen på ideen om en open-air koncert på
Vejlby Stadion og ikke mindst kombinationen med D.A.D. og Carpark North. Vi glæder os til igen
at give århusianerne en ny stor live-koncert oplevelse, siger formand Jesper Raabo, fra Skovbakken
Kvindefodbold, der har allieret sig med rutinerede Carsten Frentz Production til at styre hele den
tekniske og musikalske del af produktionen.
Billetprisen er med vilje sat i den populære ende med 295 kr. i introfasen og derefter 345 kr. så der
kan blive fyldt på skrænterne omkring Vejlby Stadion.
Yderligere info:
Formand Skovbakken Kvindefodbold, Jesper Raabo, mobil 20 82 70 98
Kommerciel chef Jan Lundsgaard, mobil 22 21 25 73

