Rekordowa sprzedaż biletów na Life Festival
Oświęcim - nowa trybuna w sprzedaży!
Bilety na wyjątkową, 7. edycję LFO cieszą się ogromnym zainteresowaniem
fanów - miejsca siedzące na bocznych trybunach wyprzedały się w
rekordowym tempie. Organizatorzy wyszli naprzeciw oczekiwaniom
publiczności - na stadionie MOSiR, vis a vis sceny stanie dodatkowa trybuna!
Bilety już w sprzedaży!
LFO 2016 to niepowtarzalna okazja, aby usłyszeć na żywo ponadczasowe przeboje
legendarnych artystów. Gwiazdami tegorocznej edycji są bowiem Elton John oraz
Queen + Adam Lambert. Jeśli dodać do tego młodego, charyzmatycznego Johna
Newmana oraz wyprzedających na pniu swoje koncerty rodzimych artystów:
Perfect, Dawida Podsiadłę i Taco Hemingwaya, oświęcimski festiwal wyrasta na
największe muzyczne wydarzenie tego lata w Polsce!
Nic więc dziwnego, że bilety na LFO wyprzedają się jak świeże bułeczki. W związku
z nie słabnącym zainteresowaniem fanów, organizatorzy wprowadzają do sprzedaży
dodatkową trybunę, umieszczoną naprzeciwko głównej sceny festiwalu. Miejsca
siedzące w tym sektorze już w sprzedaży. Atrakcyjne ceny zaczynają się od 228 zł.
Tegoroczna edycja LFO odbędzie się w dniach 16-19 czerwca 2016. Koncerty
stadionowe po raz pierwszy w historii zaplanowano na cały weekend, światowe
gwiazdy zagrają zarówno w sobotę, jak i niedzielę.
Bilety do nabycia na lifefestival.pl oraz www.eventim.pl
Spieszcie się - ilość miejsc ograniczona!
Kontakt dla mediów:
Basia Man
Tel. +48 883 304 433
e-mail: basia.man@lifefestival.pl

O festiwalu:
Life Festival Oświęcim to inicjatywa zrodzona z potrzeby przełamywania stereotypów kulturowych
i przekazywania ducha tolerancji. Głównym celem wydarzenia jest budowanie pokojowych relacji ponad
granicami kulturowymi i państwowymi. Pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Life Festival Oświęcim jest
Darek Maciborek. Urodzony i mieszkający do dziś w Oświęcimiu dziennikarz muzyczny radia RMF FM.
Wśród gwiazd, które wystąpiły podczas dotychczasowych edycji festiwalu należy wymienić: Jessie Ware (2015),
Chrisa de Burgha (2015), Erica Claptona (2014), Soundgarden (2014), Stinga (2013), Petera Gabriela (2012),
Jamesa Blunta (2011), Matisyahu (2011) i Raya Wilsona (2010, 2013).
Na scenie pojawiła się również czołówka polskiej sceny muzycznej, m.in. Kayah, Hey, Edyta Bartosiewicz,
Lemon, Luxtorpeda, Perfect, Brodka, Voo Voo, Varius Manx, T.Love, Blue Cafe, Dżem, Kroke oraz Anna Maria
Jopek. Kulturową i stylistyczną wielobarwność wprowadzili tacy artyści, jak np. amerykańsko-izraelski Balkan
Beat Box, Kozak System z Ukrainy, Jamaram z Niemiec, Hatikva 6 z Izraela, francuska Kana, belgijska Antwerp
Gipsy-Ska Orkestra, Jamajczycy z Twinkle Brothers, czy Manu Chao.

