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Rockklassiker partner när Metallica
kommer till Sverige

Rockklassiker är officiell konsertpartner när Metallica kommer till Sverige för
två spelningar i Stockholm den 5 och 7 maj 2018 på Ericsson Globe i
Stockholm. 

Metallica är ett av tidernas största hårdrocksband och har idag en fanbase
som spänner över generationer. Detta märks tydligt på Rockklassiker då
Metallica är ett av stationens mest önskade band. Nyheten om
konserterna kom därför lägligt några veckor efter att Rockklassiker lanserat



det nya konceptet "Metallica-måndag", vilket är precis vad det låter som -
varje måndag spelar Rockklassiker extra mycket Metallica! Responsen från
lyssnarna har varit oerhört positiv. 

"Vi är Sveriges absolut största rockstation och då känns det också helt rätt att vi
är partner till de största rockkonserterna", säger Martin Gustafsson som är
marknadschef för Rockklassiker. 

Andra konsertsamarbeten som Rockklassiker har framför sig är bland annat
KISS och Guns N' Roses.  

Konserterna arrangeras av Live Nation Sweden som Rockklassiker har ett
nära samarbete med sedan länge. Biljetterna till Metallica släpps fredagen
den 24 mars.

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.
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