Pressemeddelelse

Odense Gymnastikforening

25-03-2015

Ændring i Eventyrløbets koncertprogram: L.I.G.A erstatter Joey Moe
Joey Moe kommer ikke til Eventyrløbet 2015. Han bliver erstattet af urban popgruppen L.I.G.A,
der sammen med Michael Learns To Rock skal levere den musikalske underholdning efter
løbet.
Ændringen kommer, da bookingselskabet, som Eventyrløbet har benyttet, ikke har været i stand til
at overholde aftalen om det oprindeligt aftalte line-up, der bestod af Michael Learns To Rock og den
nu aflyste Joey Moe. Selvom det ærgrer løbsarrangørerne, at Joey Moes show er aflyst, er man
godt tilfredse med det nye koncertnavn, der har fundet tid til at gæste Odense i et ellers tætpakket
sommerprogram. ”Det er selvfølgelig ærgerligt, vi har været nødt til at ændre i det program, vi i første omgang har annonceret. Men når det så er sagt, er vi rigtig glade for, at vi har fundet en værdig
erstatning i form af L.I.G.A, der sammen med Michael Learns To Rock udgør et stærkt og attraktivt
line-up til dette års koncert, ” udtaler Klaus Winther, forretningsfører i Odense Gymnastikforening.
Det nye pogram for koncerten ser ud som følger:

14:30 L.I.G.A går på scenen
15:15 Præmie- og medaljeoverrækkelse
15:45 Michael Learns To Rock går på scenen
L.I.G.A – danske hitmagere med udenlandsk baggrund
Når L.I.G.A går på scenen, kan Eventyrløbets deltagere se frem til glad, dansk pop, der trækker inspiration fra
soul-, rock- og funkgenren. Sidste år udkom gruppens debutalbum, som har toppet hitlisterne og indtaget radioscenen med hits som ”Julia”, ”Skylder Dig Ik’ Noget” og ”Den Første Gang” - og de blev også belønnet med
Gaffa-Prisen som Årets Nye Danske Navn i et begivenhedsrigt år for trioen, der spænder særdeles bredt på det
kulturelle plan. L.I.G.A består nemlig af sangeren Nicky Russell med australske rødder, rapperen Feras Agwa
med syrisk-egyptisk baggrund og den kvindelige trommeslager Ihan Haydar, der flygtede til Danmark fra Irak
i 2003. Den kulturelt bredtfavnende poptrio kommer til Odense den 14. maj, når de åbner Eventyrløbets efterfest i Kastegården kl. 14:30.
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