
LADY GAGA I TEL AVIV DEN 13 SEPTEMBER 2014
De sista förberedelserna pågår för en enorm utomhuskonsert i Park Ha Yarkon i Tel Aviv den 13 september då Lady Gaga kommer att
uppträda för tusentals fans under hennes andra konsert i Israel. 

Hon kommer att marknadsföra sitt senaste album, "ARTPOP”, som innehåller hits som "Applause", "Do What You Want" och
"G.U.Y.".  

Biljetterna kostar från NIS 370 till 1450 NIS för "Golden Ring Tickets".

Biljettförsäljningen i Tel Aviv kommer att bidra till att öka antalet sålda biljetter för turnén "artRAVE: The ARTPOP Ball” som redan
har sålt inte mindre än 775 000 biljetter. Turnén, som har lockat stora skaror entusiastiska musikälskare i 35 städer världen över,
innehåller ett antal scenbyten, många kostymbyten och en dynamisk koreografi.

I maj i år tilldelade RIAA (Recording Industry Association of America) Lady Gaga den prestigefyllda utmärkelsen Diamond Award
som ett erkännande av att hennes låt "Bad Romance” (Streamline/Interscope) sålts i över tio miljoner exemplar, inräknat streaming.
 RIAA kallade detta för ett epokgörande ögonblick eftersom Lady Gaga är den första kvinna som passerat gränsen på 10 000 000
med en digital låt.

Videon till "G.U.Y" har redan nått 53 miljoner visningar världen över.
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Israeliska Statens Turistbyrå har som uppgift att marknadsföra Israel som destination i Norden och Baltikum samt att förmedla turistinformation till
allmänheten i dessa länder. Israeliska Statens Turistbyrå  arbetar direkt under turistministeriet i Israel. Sammanlagt finns 18 turistbyråer runt om i världen
som arbetar med att främja turismen till Israel.

Upplev det unika Israel – Besök Tel Aviv, Party- och Beachstaden vid Medelhavet som aldrig sover – Strosa runt i fascinerade Jerusalem med sina tre
världsreligioner – Flyt på hälsosamma Döda havet – Simma med delfiner och snorkla i Röda havets korallrev vid Eilat – Gå i Jesus fotspår i Heliga landet –
Vandra i Galiléen med sin häpnadsväckande natur.



 Läs mer på www.goisrael.se 


