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DURAN DURAN HEADLINAR
SOMMARKVÄLL MED... PÅ SKANSEN I
STOCKHOLM, SÖNDAG 31 MAJ
Brittiska musikikonerna Duran Duran återvänder till Sverige för deras första
svenska konsert på över 15 år, för att headlina Sommarkväll Med... söndag
den 31 maj. Biljetterna släpps onsdag 12 februari kl 10:00 via Eventim.se.
Duran Duran har sålt över 100 miljoner skivor, haft 18 amerikanska och 21
brittiska hitsinglar, vunnit oräkneliga utmärkelser och priser och fortsätter att
spela inför enorma publikhav världen över. Med deras ständiga fusion av
konst, teknologi och mode, tillsammans med deras unika och smittande

sound har sångaren Simon Le Bon, keyboardisten Nick Rhodes, bassisten John
Taylor och trummisen Roger Taylor bevisat att de är tidlösa –alltid
innovativa, för att ständigt ligga steget före.
Deras sista album, Paper Gods från 2015, hyllades av både kritiker och fans
och ses som deras bästa verk på mer än två decennier. Producerad av Mark
Ronson och Nile Rodgers, tillsammans med Mr Hudson och Josh Blair,
innehåller skivan samarbeten med Janelle Monáe, John Frusciante, Kiesza och
Jonas Bjerre (från Mew.) Efter albumsläppet följde en tre år lång turné med
utsålda arenor världen över.
Duran Duran är för närvarande i studion och arbetar med uppföljaren till
Paper Gods med flera spännande samarbeten. Detta är bandets femtonde
studioalbum, och det planeras att släppas 2020, tillsammans med en serie av
40 spännande projekt och liveevenemang, för att fira deras långa och
framgångsrika karriär.
SOMMARKVÄLL MED... är en helt ny serie av konsertupplevelser som kommer
bjuda på några av sommarens bästa konserter i den tveklöst vackraste
inramningen Stockholm har att erbjuda. Välkommen till en panoramavy över
Sommarstockholm, god mat och dryck och ett gäng helt fantastiska artister
på Sollidenscenen.
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Rasta Group Aktiebolag är ett svenskt familjeföretag med
serviceanläggningar, restauranger, hotell, fastigheter, pubar och nattklubbar
runtom i Sverige.
Rasta Group bedriver idag 6 affärsområden. Rasta, Arenarestauranger,
Kulturrestauranger, A Star Entertainment, Gastropubar samt fastigheter.

Huvudkontoret ligger i Göteborg.
Idag finns Rasta i 25 orter i Sverige och längs de flesta landsvägarna runtom i
landet.
Anläggningarna omfattar restauranger, butiker, hotell samt kompletterande
verksamheter som Burger King, Espresso House, OKQ8, Preem och Cirkle K.
Tönnebro är den nordligaste anläggningen och Rasta Hallandsåsen den
sydligaste.
Under 2019 förvärvades Brändåsen, det byggdes också nytt hotell i Götene.
Arenarestaurangerna innefattar all restaurang-, kiosk- och
konferensverksamhet på arenorna Nya Ullevi & Gamla Ullevi.
I Kulturrestauranger bedrivs restaurangrörelserna Skansens Restauranger
med ett flertal restauranger, kiosker, fastfoodenheter, fest- och
konferensvåningar, bland annat Solliden, Högloftet och Nyloftet. Kungliga
Dramatiska Teaterns restauranger, med bland annat Frippe och
Dramatenterrassen. Haga Forum i Hagaparken samt Trädgår’n i Göteborg och
Rådhuskällaren i Malmö. Sedan 2017 bedrivs även sommarklubben Port Du
Soleil på Trädgår´n.
Från 2018 bedrivs också Gastropubarna Old Beefeater Inn samt John Scott's
Gamla Ullevi, båda belägna i Göteborg.
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