
LADY GAGA SPILLER I TEL AVIV DEN 13. SEPTEMBER 2014
De sidste forberedelser er i gang til en kæmpestor udendørs koncert i HaYarkon parken i Tel Aviv den 13. september 2014, hvor Lady Gaga
optræder for tusindvis af fans i sin anden koncert i Israel. 

Her promoverer hun sit seneste album “ARTPOP”, der bl.a. indeholder hits som “Applause”, “Do What You Want” og “G.U.Y”.  

Priserne ligger fra NIS 370 til NIS 1.450 for Golden Ring-billetter.

Salget af billetter til koncerten i Tel Aviv lægges til de 775.000 billetter, der allerede er solgt til “artRAVE: The ARTPOP Ball”, som
indtil nu er overværet af et begejstret publikum i 35 byer i hele verden og indeholder sceneskift, adskillige kostumer og dynamisk
koreografi.

I maj overrakte Recording Industry Association of America (RIAA) den prestigefyldte Diamond Award til Lady Gaga som
anerkendelse for, at sangen “Bad Romance” (Streamline/Interscope) havde passeret de magiske 10 millioner i salg og streaming.
RIAA kaldte det et ikonisk øjeblik, eftersom Lady Gage er den første kvinde, der har passeret de 10.000.000 med en digital sang.

Videoen til “G.U.Y” har allerede været set over 53 millioner gange i hele verden.

Med vänlig hälsning,

Elena Negut

PR manager

pr@igto.se

Tel. +46 8 21 33 86 Mobil +46 72 311 3386

Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og Baltikum samt at formidle turistinformationer til
offentligheden i disse lande. Den Israelske Stats Turistbureau arbejder direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt findes der 18 turistbureauer rundt
om i verden, som arbejder med at fremme turismen i Israel.

Oplev det unikke Israel – Besøg Tel Aviv, party– og badebyen ved Middelhavet, som aldrig sover – Spadsér rundt i fascinerende Jerusalem med dens tre
verdensreligioner – Flyd i det sunde Døde Hav – Svøm med delfiner og snorkle i Det Røde Havs koralrev ved Eilat – Gå i Jesus fodspor i Det Hellige Land –
Vandre i Galilæa med områdets forbløffende natur.



Læs mere på www.goisrael.dk 


