
	  

	  

PRESSRELEASE 26 februari 2013 

Alesso klar för Summerburst festival 
Summerburst fortsätter att addera världsnamn till programmet. Nu presenteras Alesso som akt i både Stockholm och 
Göteborg. 

Alesso är blott 21 år gammal men har redan tagit dansmusikvärlden med storm. Han fick sitt stora 
genombrott 2011 och vägen till den superstjärnestatus som han idag har, har kantats av succéer såsom 
listettor och slutsålda spelningar i världens olika hörn. 
 
Det hela började ordentligt genom det uppmärksammade skivsläppet "Nillionaire" på Sebastian 
Ingrossos skivbolag Refune, en release som introducerade Alesso på den globala dansmusikkartan. 
 
Alesso har fortsatt att leverera och har bland annat inte mindre än otroliga fyra Beatport-ettor under 
2012 som soloartist och i samarbete med andra däribland Calling (Lose My mind) med Sebastian 
Ingrosso och Ryan Tedder samt här senast ”Years” och ”Clash”   
 
Festivalen Tomorrowland utsedde 2011 Alesso till "Biggest rising star in dancemusic" och i  
DJ Mags’ lista över världens bästa DJ:s har han rankats som nummer 20, vilket verifierar att hans 
talang har ekat världen över. 
 
Sommaren 2012 spelade Alesso på Summerburst i både Stockholm och Göteborg och 2013 gör han 
alltså en efterlängtad come-back på svensk mark. 

Summerburst gör ett tvådagarsstopp i Göteborg den 7 och 8 juni för att helgen efter, den 14 och 15 
juni, inta Stockholms Stadion. Sedan tidigare klara artister för Göteborg är Axwell, David Guetta, 
Steve Aoki, Otto Knows, Hardwell och Albin Myers. I Stockholm spelar Steve Angello, Steve Aoki, 
Sebastian Ingrosso, Hardwell, Otto Knows och Albin Myers.  

Biljetter 

Biljetter till Summerburst Stockholm och Göteborg säljs via Tickster.se. 

Press 

Stureplansgruppen Live: press@spglive.se 

www.summerburst.se 

Följ oss på FB för senaste uppdateringarna: www.facebook.com/summerburst  

Stureplansgruppen Live grundades under hösten 2010 och är en del av upplevelsekoncernen 

Stureplansgruppen AB. Stureplansgruppen Live bokar och arrangerar evenemang på Sveriges 

största arenor, såsom Ericsson Globe, Annexet, Friends Arena och Stockholm Stadion. Swedish 

House Mafia, David Guetta, Avicii och Tiësto är några av de artistevenemang som 

Stureplansgruppen Live har arrangerat. Företaget ligger även bakom succéfestivalen Summerburst 

som år 2013 går av stapeln för tredje året i rad. 


