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Annan Information
Helt lucking ut på Albany pit lotteri och vara i de första 50 människorna i arenan. Du kan
ladda ner bilder och använda dem på din blogg, Facebook eller Instagram, bara sätta en länk
tillbaka till mig eller min Facebook-sida. För natt ett stod vi vid sidosteget där det fanns gott
om utrymme för dans och publiken var entusiastisk men artig. Och coolt. Nämnde jag det
förut Många fans kom direkt från Oslo och som vi hade hoppats och förväntat fick vi en helt
annan show än vad vi bevittnade under 3:48 marathon i Oslo för bara två dagar sedan.
Konventionell visdom var att boxset skulle släppas och följas sedan av ett nytt studioalbum.

Jason Aldean Sports Hans bästa 80-åriga klädsel för faderdatter Dansaren tog sin 10-åriga
dotter, Kendyl, till dansen på lördag (10 mars) och deras kläder gjorde inte besviken. Och hej,
titta på Big Man, han dansar verkligen med Soozie och Garry och alla. Pitfolk försökte hoppa
till catwalks efter det här och eftersom jag inte hade hopp att nå dem lyckades jag istället
använda den platsen som skiftade för att komma väldigt nära framskenan mellan två catwalks,
bara två personer mellan mig och den järnvägen. Min vinkel är den från sätet och jag kan säga
att arenan skakade. Var banden är (turné premiär, dedikerad till alla Tramps!) 21. Oavsett
orsaken till ditt besök kan vi erbjuda dig en prisvärd och bekväm vistelse. Dessa val ensam
kunde ha gjort för en utmärkt show, men den största höjdpunkten och överraskningen av
showen kom när Bruce satt på pianot. På den bittersjuka sidan kom november 2007 fram till
Madrid den första E Street Band-showen på 35 år utan Danny Federici, med Charles Giordano
som gick in.
Vi amerikaner kan ha hört de inre låtarna förut, men det finns något magiskt om européernas
entusiasm, som i många fall hörs det för första gången. Att göra det ger möjlighet till stora
överraskningar, inklusive denna nattens tre turnépremier, men det löper också risken för att
skapa enorma problem med pacing, flöde och tematiska bågen på showen. Vänligen aktivera
JavaScript i din webbläsare och försök igen. Vi har så många bra bilder av Bruce och bandet
men den här av Frank Stefanko har alltid varit en favorit av mig. Som ett resultat började
showen i Europa likna de glada dagarna av Wrecking Ball tour. En fenomenalt lång
uppsättning på 30 låtar (inklusive tre turnépremiere) och omkring 3 timmar och 20 minuter
hade oss än en gång i vördnad för mannen och hans nu enormt expanderade band. Magic
toppade också på nummer ett i flera europeiska länder, inklusive Storbritannien.
Eller kanske är det nattlivet i Göteborg du vill utforska. Mest speciellt var det kanske det bästa
exemplet på turnén hittills Bruce hittade ett sätt att interagera med Jake som kände sig
organiska och nya, snarare än en kopia av tidigare bitar. Att säga att Jake var upp till uppgiften
skulle vara en svår understatement. Han kan vara i trubbel för att hoppa över skolan, men en
Brisbane-tonåring räknar med sina lyckliga stjärnor efter att han har fått sylt tillsammans med
Bruce Springsteen på torsdagskvällen. De flesta platser är lätt att nå från vandrarhemmet,
antingen promenader eller med spårvagnen. Han går inte för lätt, men han går säkert långt
bättre än han gjorde i några få månader gamla YouTube-videor.
Efter detta kollade jag till vandrarhemmet, vilade lite där, fick lite god indisk mat och
återvände till Ullevi eftermiddag som jag fick veta att för att få min plats bland groparna borde
jag vara närvarande där från 2 pm. Motown - Operaens musikaliska fantasi Hyr Ringling
Brothers Circus School of Rock - Den musikaliska Sunset Boulevard Mormons bok Lion King
Servitris Wicked Family Disney On Ice Harlem Globetrotters Monster Energi AMA Supercross
Monster Jam Ringling Bros Sesam Street WWE. Jag såg minst 6 shows på turnén - inte
inklusive den privata repetitionen som jag snuck in och natten jag tillbringade att lyssna
utanför Fenway Park - och jag såg personligen att showen utvecklades. På denna turné
spelades låten i ett solo akustiskt gitarr arrangemang. Bruce Springsteen - Hungry Heart Ullevi Göteborg 20160625. Som det var, fungerade blandningen av gamla och nya saker bra i
en arena och gladde alla. Solo eller med ett annat band är dock ännu inte känt. Enligt klubbens
webbplats kommer Josh Rouse att göra ett "intimt solo utseende" den natten.
Han planerar att släppa och turnera mer 2017 med E Street Band på hiatus. Visst var det ingen
mediablitz, sidorna och speciella sektioner som i Norge och Sverige, men som 50 000 av oss
gjorde oss till Helsingfors olympiska stadion, strök samma frågor genom allas sinnen: kommer

de att bryta fyra timmar. Han var också i bra form även om han spelade under den
apokalyptiska regnskogen den föregående natten i Florens. LONG WALK HOME utfördes
under den tionde (2016) årliga förmånen. Men även den mest fantasifulla fanen på Bercy
skulle inte ha kommit med ikvällens lista. 27-28 juli i Göteborgs Ullevi Stadium markerar den
största konsertevenemang någonsin i Norra Europas historia, med deltagande som passerar
130 000 personer.
90-minutersprestationen sändes landsomfattande och fri och öppen för allmänheten. Innan jag
lämnade arenan hängde jag runt på t-shirts men jag var nästan utanför svenska kronor och de
accepterade inte euro eller kreditkort. GP-videoen ger en bra uppfattning om folkreaktionen,
även om de flesta av våra bellowing inte kan höras. Om någon artist som är upplagd på den
här sidan begär att inspelningar tas bort kommer de här inspelningarna att tas bort omedelbart.
Vi har också några sängar i manliga eller kvinnliga sovsalar. Kontakta vandrarhemmet för att
boka dessa. Den vackra kvällen på uteserveringen i Göteborg mellan de två utställningarna.
Little Steven och Soulens Discipliner i London. Efter det var det verkligen slutet på en show
som inte bara kan beskrivas som den bästa av denna turné med ett bra avstånd, det bästa av
decenniet (ja, St. Visan fångades i form av en orörd publikinspelning som har cirkulerats i
flera år. Men vad han kanske hade lidit blev snart bortglömd, som han kastade sig mer och
mer in i uppträdandet, njöt av det, interagerar med både publiken och hans bandkameror.
Springsteen bland massorna vid Ullevi Stadium i Göteborg, Sverige, under 2012, under sin
Wrecking Ball tour.
Men först tog en öppningsupplaga - en solo troubadour med namnet Bruce Springsteen scenen
klockan 18:15 med en gitarr (och en harmonik som aldrig fungerade och kastades snabbt).
Diskutera detta på vägen hem, olika andra greats var namngiven - McCartney för två år sedan,
Stones några år innan det - men det som skiljer Bruce är att det här inte är en legend som bara
vänder upp för att spela träffarna, eller en folkmassa som dyker upp för att få en sista titt på en
av greatsna eller avmarkera honom från hinklistan; snarare är Springsteen kvar vid sin
absoluta topp, ett steg ovanför någon annan där ute för tillfället, så viktigt och relevant som
han någonsin varit. Bruce Springsteen och The E Street Band gjorde en tredje (!) Fantastiska
konsert på Ullevi Stadium i Göteborg, lördag 23 juni, 2016. Det är hisnande. Slutet på det är
värt att vänta. Ja för helvete! Vad som hänt nästa är vad som gör 2016, kanske den bästa
vintage av Springsteens karriär. Djupt i den 12 juli i Wien bröste publiken på Ernst-Happel
Stadion liv när de första synthesizer ackorden kom fram från högtalarna och slutade inte en
gång för resten av kärnan, när den här 31-låten, tre timmars -och-39-minuters show slutade
slutligen. I går kväll, som Bruce Springsteen och hans E Street Band tog scenen här, skakade
den stora LED-skärmen bakom bandet antalet betalda deltagare till 70.144. Soozie och Charlie
jag hade sett på sessionerna tidigare, och jag hade tyvärr aldrig chans att se Danny. Tonåringen
ringde upp på scenen för att sjunga till en massa adoring fans efter att ha hållit ett tecken som
begär att dela en sång med The Boss.
Det hävdar att Jake Clemons övergripande prestanda den här natten var enorm. Hans ärlighet,
inställning och engagemang för sina fans är bara otroligt. Född att springa och sju nätter att
rocka var nr 30 och 31 i setlistan. Vid 33 låtar, och klockas in vid ungefär 3:45 av Boss Time,
fick Oslo den verkliga affären. - Magnus Lauglo rapporterar (med ytterligare rapportering från
Ivar Noer) - fotografier av Riku Olkkonen. När han talade till Nils Lofgren i Sverige avslöjade
Nils att han hade börjat värma upp på ljudkontrollen i Brooklyn, och Bruce sa till honom att
fortsätta att träna. Win Butler och Bruce Springsteens 2007 Cover Story: På de tidiga dagarna,
Glory Days, och slutet på Days. Ange Ullevi. Desperata fans väntar på biljetter utanför arenan

8 timmar innan dörrarna öppnas i hopp om att göra poäng på sista minuten-utsläppta biljetter.
Filmerad i Full HD. Och med mycket bra ljudkvalitet. Watch Lorde Cover Bruce Springsteens
"I'm On Fire".
Foto av Geoff Robinson I andra nyheter släppte Garry Tallent ett nytt album, Break Time,
liksom Jake Clemons, som förblir i början av sin solokarriär. Det var en entusiastisk
folkmassa runt det ljusa orange scenet, men på något sätt var det allt hyggligt (mysigt). Det
spelade ingen roll. Allt jag visste var att jag hade sett ett band på toppen av sitt spel som
utförde för en folkmassa som inte kunde få nog. - Michael Stutts rapportering - fotografier av
Mauro Regis. Även om Bergen Night 1 visade sig vara kortare, innehöll den några stora
setlistbyten, en världspremiär och överraskningar som aldrig sett på en Bruce-konsert
någonsin. Medan han ledde en raucous återgivning av sången, cirklade han scenen och erbjöd
sin mikrofon till fans på marknivå för att sjunga med. Turnén slutar den 14 september med en
show på Gillette Stadium i Foxborough, Mass. Bruce fortsatte att reta publiken och pekade på
den mörkande himlen samtidigt som han hotade att åka hem, men han fortsatte att komma
tillbaka eftersom det inte var nattetid ännu. Östläget i Ullevi under 2006 års europeiska
idrottsmästerskap. Jag hade verkligen aldrig hört ens originalet, och jag hade inte lyssnat på
bootlegs detta är på.

