Till Dig som gillar Country Music!
En av de stora stjärnorna inom
amerikansk country – Alan Jackson
kommer till Sverige för första gång
14 augusti 2009. Med sig har han
sitt band på 8 musiker.
Det blir en exklusiv konsert på Sundbyholms travbana
utanför Eskilstuna fredagen 14 augusti. Alan Jackson
är idag den största countryartisten i USA. Han har sålt
mer än 50 miljoner skivor världen över under sin
20-åriga karriär. En makalös succé. De som har sett
honom live i USA säger: ”Bättre country än så här
finns inte”.
Med sin varma mjuka röst, har Alan Jackson nått
mycket stora framgångar och blivit otroligt populär.
Han är den mest nominerade artisten i USA av
”Academy of Country Music Awards” och han har
vunnit pris hela 16 gånger. 2 st American Music
Awards, 2 st Billboard Awards och en Grammy for
”Best Country Song of the Year” 2003 med låten
”Where Were You”.
Alan Jackson släppte förra året sitt 16:e album,
”Good Time”, som innehåller 17 egna låtar, som
blivit poplulära hits. ”Small Town Southern Man”,
”Country Boy” och även den fina duetten ”Never
Loved Before” med Martina McBride.
Det pågår förhandlingar med två svenska artister
som öppnar konserten som ”Special Guests”. Vem vet,
det kanske blir en överraskande duett med en svensk
artist och Alan Jackson.
I Norge är det Alan Jackson-feber. När man
släppte biljetterna till Alan Jacksons konsert i Norge
den 22 maj, så blev det kaos i biljettsystemet.
Ändå såldes över 12,000 biljetter redan första dagen.
På en vecka har man nu sålt ca 16,500 biljetter.
Sprid gärna denna information till dina vänner
som gillar country! Konserten med Alan Jackson
blir en ”Happening – Once in a Lifetime”.
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