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Prinsessan Estelle kom till konserten
sminkad som Paul Stanley

Rockklassikers rockreporter Andreas Carlsson åt middag med KISS på Lydmar
Hotell efter konserten i lördags. Höjdpunkten på hela konserten var ändå när
prinsessan Estelle dök upp på konserten sminkad som Paul Stanley avslöjar
han i Rockklassikers morgonshow Morronrock.

Varje vecka ringer Rockklassiker upp rockreportern Andreas Carlsson för det
senaste inom rockvärlden. I morse kunde han berätta om sin middag
tillsammans med KISS efter bandets konsert.



- Paul Stanley vill ha sin Toast Skagen. Efter deras spelningar ska det alltid vara
Toast Skagen, ibland blir det två på raken. Det är belöningen efter allt
åmande och dansande på scen, berättar Andreas Carlsson.

- Highlighten på hela konserten vara att ändå att prinsessan Estelle kom sminkad
som Paul Stanley, fortsätter Andreas. Victoria och Daniel var också där men
det var Estelle som fick alla blickar.

- Är de helt alkoholfria killarna nu?, undrar programledaren, Jonas Nilsson, i
Morronrock.

- Väldigt städad middag, inte ens några groupies. Fantastisk konsert!,
konstaterar Andreas Carlsson.

Under middagen berättade KISS att det kan bli en nu studioplatta med
ganska stor säkerhet. Inte i samma stil som Monster och Sonic Boom utan en
helt ny inrikting. Se foto från middagen på Rockklassikers Instagram.

Bauer Media är det självklara mediehuset för ljudbaserad underhållning. Vi
ger dig plattformen, nätverket och möjligheterna att utveckla din talang,
förverkliga dina idéer och göra din röst hörd. Med vårt breda utbud
underhåller vi hela Sverige, on air, online och on demand med Podplay och
RadioPlay - våra plattformar för tusentals populära podcasts.

Vi är en del av Bauer Media Group, finns i åtta länder; Sverige, Norge,
Danmark, Finland, Polen, Slovakien, Portugal, Irland och Storbritannien och
når mer än 55 miljoner lyssnare varje vecka. Vi är störst i Europa i digital och
kommersiell audio. Vi skapar innehåll som når fram och låter människor
uppleva ljudets kraft och möjligheter. Vi kallar det ljudeffekten.

https://www.instagram.com/rockklassiker/
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