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-Η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται –

Μεγάλος χορηγός

Υποστηρικτής

Η Lady Gaga  έρχεται στην Ελλάδα με την παγκόσμια περιοδεία  Lady Gaga’s artRAVE:
the ARTPOP Ball.Η διασημότερη Λαίδη της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, το απόλυτο pop-
icon, η κορυφαία τραγουδίστρια, συνθέτης και στιχουργός, που έχει πουλήσει περισσότερα
από 4 εκατομμύρια εισιτήρια σε προηγούμενες περιοδείες της, θα βρίσκεται στην Αθήνα την
Παρασκευή  19 Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο!

«Οι πωλήσεις των εισιτηρίων της περιοδείας Lady Gaga’s artRAVE: the ARTPOP Ball στη
Βόρεια Ευρώπη,  την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ξεπεράσει  κάθε προσδοκία.
Είμαστε ενθουσιασμένοι που πρέπει να προσθέσουμε νέες εμφανίσεις και σε άλλες χώρες,
ώστε να καλύψουμε την απίστευτη ζήτηση που υπάρχει από το κοινό. Πρόκειται  για  μια
μεγάλη περιοδεία σε όλα τα επίπεδα», δήλωσε ο Arthur Fogel,  Πρόεδρος της Live Nation
Entertainment.

Η παγκόσμια περιοδεία Lady Gaga’s artRAVE: the ARTPOP ball γίνεται με αφορμή το ήδη
πολλές φορές πλατινένιο νέο άλμπουμ ARTPOP της lady Gaga το οποίο ανέβηκε στο Νο 1
του  Billboard  200  από  την  πρώτη  κιόλας  εβδομάδα  κυκλοφορίας  του.  Τα  εκπληκτικά
τραγούδια του νέου άλμπουμ θα εμπεριέχονται στο πρόγραμμα της συναυλίας της Lady Gaga
στην Αθήνα μαζί βεβαίως με τις παλιότερες μεγάλες επιτυχίες της.

Θα  είμαστε  όλοι  εκεί!  Στο  αναμφισβήτητο  συναυλιακό  γεγονός  της  χρονιάς!  Γιατί  δεν
υπάρχει  τίποτα  καλύτερο  απ’  το  να  δεις  την  Lady Gaga ζωντανά  και  κυρίως  από
τόσο….κοντά!
 



Εισιτήρια για το Lady Gaga’s artRAVE: the ARTPOP ball:

Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 38,5 € και φτάνουν τα 82,5 €. Η τιμή εισιτηρίου
στην Αρένα είναι 49,5 € ενώ θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων στα 115,5 €
και  Golden Standing στα 104,5 €. Η διάθεση των εισιτηρίων  γίνεται από  τα καταστήματα
Γερμανός και το  www  .  lavris  .  gr.

Το Lady Gaga’s artRAVE:  the ARTPOP ball  διοργανώνεται από τη ΛΑΒΡΥΣ και είναι μια
παραγωγή της Live Nation Global Touring.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  για  την  περιοδεία  της  και  τιμές  εισιτηρίων,  επισκεφτείτε:

www  .  ladygaga  .  com και www  .  littlemonsters  .  com.

http://www.littlemonsters.com/
http://www.ladygaga.com/
http://www.lavris.gr/

