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SAGA 

*** EXTRAKONSERT 23 
NOVEMBER - BILJETTER UTE 
NU ***

? Torsdag 23 november
Biljetter: http://bit.ly/2gsFie1
Dörrar: 18:30 | På scen: 19:30
Åldersgräns: 18 år

? Fredag 24 november
KONSERTEN ÄR HELT UTSÅLD
Dörrar: 18:30 | På scen: 19:30
Åldersgräns: 18 år

40th Anniversary - The Final Chapter Tour 2017

Summerburst 
släpper första 
akterna
Stockholm
Summerburst kan nu 
presentera sina 
första artister till 
sommarens festivaler 



Jon Henrik 
Fjällgren turnerar i 
vinter
Stockholm Svenska 
folkets favorit Jon 
Henrik Fjällgren ger 
sig ut på en exklusiv 
vinterturné. 



NÖJESNYHETER

dustin.se/bildskarmar

Dags för ny bildskärm? Vi har Bildskärmar
utformade för komfort
och bekvämlighet.

NÖJE.SE  STOCKHOLM  EVENEMANG  SAGA

Nöje.se har koll på vad som händer nära dig!
Tusentals evenemang i hela Sverige. 

BYT STAD 

(STOCKHOLM) 

EVENEMANG SE & 

GÖRA

BOENDE NYHETER  



Evenemang eller stad

21 NOV

15 NOV

+ LÄGG TILL DITT
EVENEMANG 



MER NÖJEN PÅ FRYSHUSET 
KLUBBEN/ ARENAN

Pretty Maids
LÖRDAG 9 DECEMBER 2017 

Eluveitie
MÅNDAG 11 DECEMBER 2017 

Arch Enemy
FREDAG 2 FEBRUARI 2018 

Cannibal Corpse + The Black 
Dahlia Murder
MÅNDAG 12 FEBRUARI 2018 

Miss May 
TISDAG 13 FEBRUARI 2018 

I SIFFROR

119 st
ska gå på detta evenemang (källa: Facebook)

53 st
har besökt evenemanget på Nöje.se

Det kanadensiska progressiva rockbandet SAGA fyller 40 år och säger 
farväl med ett sista Europabesök! Konserten på Klubben i Stockholm 
den 24 november är utsåld, men nu står det klart med en ytterligare 
show den 23 november. Detta blir sista chansen att se SAGA live i 
Sverige, så missa inte det!

Det blir en spelning där de första 45 minuterna är ett akustiskt set 
och resterande 90 minuter består av ett Best of-set med låtar från 
gruppens 21 studio album. Klassiker som “Don’t Be Late”, “On The 
Loose“, “The Flyer“, “Wind Him Up“, “Humble Stance“ och “Scratching 
The Surface“ är självklara.

SAGA är kända för att vara en första klassens live-akt och på scen ser 
vi ledvokalisten tillika karismatiska frontmannen Michael Sadler, 
bröderna Ian (gitarr) och Jim Crichton (bas, keyboard), Jim Gilmour 
(keyboard, sång) och Mike Thorne (trummor, sång). Deras svulstiga 
ljudbild karaktäriseras av melodiösa, komplexa ljudkaskader med 
staccatogitarrliknande stick och orkestrala keyboards.

Frontmannen Michael Sadler kungjorde farväl-turnén på SAGAs 
hemsida med följande:
"Ladies and Gentleman, Girls and Boys, this year marks 4 decades of 
writing, recording and touring as a band; however, after much 
deliberation and discussion – my brothers and I have regretfully 
decided, that after 40 incredible years together, 2017 will be SAGA's 
'Final Chapter'… We would like to take this opportunity to thank 
absolutely everyone – you have made it possible for us to have been 
on this incredible ride… Although it will be bittersweet, we are very 
much looking forward, to seeing as many of you as possible this 
year… so we can thank you in person"

Således dags att ta tillfället i akt! Vi ses till hösten och ger dessa herrar 
det avslut de förtjänar!

Presenteras av Kulturbolaget

Iron Maiden lirar i 
Sverige nästa 
sommar
Stockholm Ett av 
världens största 
hårdrocksband 
kommer till Sverige 
nästa sommar! 



Irländsk 
supertalang till 
Sverige
Stockholm Irlands 
kanske hetaste namn 
just nu kommer till 
Sverige! 



Eric Saade på 
vårturné
Stockholm Svenska 
popstjärnan Eric 
Saade är klar för 
vägarna denna vår. 



Stjärnan släpper 
nytt - turné väntar
Stockholm
Favoriten Darin 
släpper ny platta och 
drar ut på turné! 



14 NOV

13 NOV

13 NOV

16 OKT




