
   
                                                                                                                      

                                                                                                                            

 
   
21 Noiembrie 2013 

Trooper va deschide concertul Scorpions de la Romexpo! 
      
 
 
 
 
     Pe 14 Decembrie, Scorpions aduce in capitala „Rock'n Roll Forever Tour 2013”! Pentru ca era 
nevoie de un artist pe masura, formatia Trooper a fost desemnata sa deschida concertul celebrului 
grup german!  
 
     Nu este prima data cand Trooper canta in deschiderea 
Scrorpions. Acestia au mai deschis concertul nemtilor si 
in 2011, la Zone Arena! Trooper a mai cantat pe aceeasi 
scena cu trupe precum Iron Maiden, Manowar, Prodigy, 
Judas Priest, Whitesnake, WASP, Europe, Sepultura, 
Rasmus, Dog Eat Dog, Nazareth, Royal Hunt, etc... Alin 
Dinca (voce), Aurelian Dinca (chitara, clape, voce), 
Radulescu Ionut (bass, voce), Covalciuc Ionut (tobe, 
voce) si Laurentiu Popa (chitara, voce) formeaza din 1995 
cea mai iubita formatie de heavy metal de la noi din tara. 
Baietii de la Trooper au castigat de-a lungul timpului 
numeroase premii printre care: premiul pentru Chitaristul 
Anului, Cel Mai Bun Disc Al Anului, locul II pentru Cel Mai Bun Solist Vocal, Cea Mai Buna Formatie De 
Rock, Cel Mai Bun Album, Cea Mai Buna Lansare, Cel Mai Bun Concert Aniversar si multe altele... 
 
     „Faptul ca vom deschide pentru a doua oara un concert Scorpions este de neimaginat! Iar ideea ca ei 
ne-au ales este o confirmare pentru noi. O confirmare a tot ceea ce am facut in ultimii 18 ani. In 1990 am 
ascultat pentru prima oara Scorpions. De atunci au ramas aproape de noi… pana in ziua de azi. Chiar 
sunt fara cuvinte. Bon Jovi declara anul trecut ca singura formatie pentru care ar accepta sa deschida este 
Scorpions. Daca Bon Jovi a spus asta… eu am sa tac si am sa fiu cel mai mandru om cand voi urca pe 
scena in data de 14 decembrie!” spunea Alin Dinca... 

  
     Cei care doresc sa-i asculte live pe Scorpions si Trooper pot gasi bilete in 
urmatoarele locatii: Magazinul Biletoo.ro din Unirea Shopping Center 
(parter, intrarea de langa McDonald’s), Librariile Adevarul si Eminescu, 
magazinele Flanco, Muzica si Diverta, Sala Palatului, Palatul National al 
Copiilor si magazinul BiletFan - Statia de metrou Unirii 1. Lista 
magazinelor din alte orase ale tarii se gaseste aici. Cei ce doresc sa comande 
biletele online o pot face de pe: BILETOO.ro, BLT.ro, BILET.ro, 
BILETE.ro sau MYTICKET.ro! 
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     Preturile biletelor sunt urmatoarele:  
- SUPER VIP: 400 lei  - bilet cu loc la tribuna centrala 
- VIP: 325 lei  - bilet cu loc la tribuna laterala 
- GOLDEN CIRCLE: 250 lei   
- NORMAL CIRCLE: 150 lei   
      

PROMOTIE! 
Doar de Black Friday, in perioada 22-24 noiembrie 2013, fanii Scorpions si Trooper au ocazia sa cumpere 
bilete reduse la concertul din 14 decembrie! Acestea se gasesc doar pe www.BILETOO.ro si pe 
www.BLT.ro. In afara de aceasta reducere, fanii pot castiga si bilete la concert sau o intalnire cu trupa 
Scorpions! Tot ce trebuie sa faca este sa intre pe www.BLT.ro si sa comande un bilet la orice eveniment de 
pe site, in intervalul orar corespunzator premiului dorit, intrand automat in tragerea la sorti pentru 
castigarea premiului. Lista completa de premii si orele de extragere vor fi afisate pe www.BLT.ro. 
 
~~Concertul „SCORPIONS” va avea loc pe 14 Decembrie 2013 la Bucuresti - Romexpo (Pavilion Central) 
si este un eveniment organizat de Project Events.~~ 
 
www.ProjectEvents.ro *** www.facebook.com/ProjectEvents.ro    
 
https://www.youtube.com/watch?v=n4RjJKxsamQ 
 


