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Billetsalget til rockbrag for veteraner er skudt i gang!
Ved en række koncerter i september og oktober hylder Europas bedste Guns N’ Roses
kopiband de soldater, der har været udsendt i Danmarks tjeneste. På sin vej rundt i landet
rammer turnéen Black Box i Holstebro, og billetsalget er nu skudt i gang!
Foreningen Danmarks Veteraner fylder 50 år.
Netop i år er det 50 år siden foreningen Danmarks Veteraner blev stiftet, og det er ikke helt tilfældigt,
at Guns N’ Roses-Jam er på farten i september og oktober, hvor fjerde stop på danmarksturnéen
netop er i Black Box d. 29. september. Hele turneen lægger op til en stort anlagt festdag, hvor
foreningen Danmarks Veteraner fejres på kasernen i Fredericia.
- Vi er meget begejstrede over, at det er lykkedes at planlægge koncertrækken så godt, at Guns N’
Roses-Jam er på veteranstøtte-tour netop i den periode, hvor vi fejrer foreningen Danmarks
Veteraners 50 års jubilæum. Vi er sikre på, at det vil bidrage ekstra til stemningen blandt veteraner og
øvrige koncertgæster, siger Niels Hartvig Andersen, landsformand for Danmarks Veteraner.
Glæder sig til at feste i Holstebro.
Koncertturnéen har seks stop i Jylland og tre på Sjælland, og kopibandet – der er blevet kaldt
Europas bedste af sin slags – glæder sig til at gå på scenen for mange festglade holstebroere i Black
Box.
- Det bliver uden tvivl en helt speciel oplevelse at spille denne turne. Først og fremmest fordi hele
touren er en lang hyldest til veteranerne, og dernæst fordi vi har ramt året hvor foreningen Danmarks
Veteraner fejrer sit 50 års jubilæum. At vi så oveni købet kommer til Holstebro samme dag som der er
vejfest for den nye motorvej, bidrager helt sikkert til, at der kommer ekstra tryk på! Vi glæder os rigtig
meget, siger Peter Rosensteen, der agerer den iltre, rødhårede frontfigur i Guns N’ Roses-Jam.
Billetter til koncerten lørdag d. 29. september er nu sat til salg og kan købes på www.musikteatret.dk.
Guns N’ Roses-Jam turné 2018 for Danmarks Veteraner
7. september - Beta, København // Billetter: https://amagerbio.dk/
8. september - Maskinhallen, Frederikshavn // Billetter: https://www.arenanord.dk/
22. september - Radar, Aarhus // Billetter: http://www.yourticket.dk/
29. september - Black Box, Holstebro // Billetter: http://www.musikteatret.dk/
5. oktober, Skive Theater, Skive // Billetter: http://skivetheater.dk/
12. oktober, Mantziusgården, Birkerød // Billetter: https://mantziuslive.dk/
19. oktober, Sønderborghus, Sønderborg // Billetter: https://www.sonderborghus.dk/
20. oktober, Ringsted Kongrescenter, Ringsted // Billetter: http://www.ringstedkongrescenter.dk/
26. oktober, Tøjhuset, Fredericia // Billetter: https://www.tojhuset.dk/
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