
“Champions of Rock”
 – arenaturné med Peter Johansson och stjärnor från West End

I februari nästa år åker artisten, sångaren och Queen-älskaren Peter Johansson, ut på en stor arenaturné med ”Champions of Rock”, 
där Peter tillsammans med sina stjärnkollegor från West End, Jenna Lee-James och Nina Söderquist, och ett brittiskt band från London-
uppsättningen av ”We Will Rock You” samt kör bjuder på en enastående hyllningskonsert till QUEEN. ”Champions of Rock ” är en 
uppföljning till Peters tidigare turnésuccéer från 2009 och 2010. Stor premiär blir det den 7 februari i SAAB Arena i Linköping, följt av 
ytterligare sju konserter över hela landet. 
 
”Champions of Rock” är en magnifik konsertupplevelse där gästartister och band hämtats direkt från London för att tillsammans med 
Peter göra QUEENs storslagna låtar rättvisa.

- Det känns fantastiskt kul att ta ”Champions of Rock” på en arenaturné, och jag längtar efter att få framföra alla klassiska QUEEN-
låtar tillsammans med mina vänner från London! säger Peter Johansson.
 
Peter har nyligen gjort stor succé som Stacee Jaxx i hårdrocks-musikalen ”Rock of Ages” på Chinateatern i Stockholm och tidigare i 
år avslutade Peter publik- och kritikerrosade turnén ”Jesus Christ Superstar” med Ola Salo där Peter spelade Judas. En roll som han 
fick topprecensioner för i pressen, bl a skrev Piteå-tidningen ”Judas i sångstarka hårdrocksguden Peter Johanssons tappning snor 
showen vid ett par tillfällen” och ”Peter Johansson som Judas gör en dunderinsats hördes inte minst i applådtacket”- Folkbladet” 
och i BLT ”Han fullständigt lyser på scenen”.

Med stjärnor från West End:
JENNA LEE-JAMES • NINA SÖDERQUIST • BAND OCH KÖR

Musik av legendariska

7.2 LINKÖPING SAAB ARENA • 13.2 GÖTEBORG SCANDINAVIUM 
20.2 STOCKHOLM ERICSSON GLOBE • 21.2 KARLSTAD LÖFBERGS ARENA 

27.2 MALMÖ ARENA • 28.2 VÄXJÖ VIDA ARENA
6.3 ÖRNSKÖLDSVIK FJÄLLRÄVEN CENTER • 7.3 LULEÅ COOP NORRBOTTEN ARENA



Vi erbjuder Er att arrangera en resa till Champions Of Rock

Prel. bokning av biljetter och villkor. Ring Ticnet på 077-170 70 70 eller skicka en förfrågan  
till foretag@ticnet.se. OBS! Biljetter till Ericsson Globe bokas på tel 077-131 00 00.

Vi bekräftar bokningarna i den turordning de inkommer. I bekräftelsen anges biljettkategori och 
biljettpris. Ticnets service- och bokningsavgift tillkommer samt porto.

Bildmaterial och affischer kommer att översändas för Er marknadsföring.
VIKTIGT! Definitiv bokning görs 9 januari 2015 genom betalning till Ticnets plusgiro.
En fribiljett till busschauffören utgår.
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