
KommunikationMålgruppe

Verdensnavnet André Rieu har en bred og 
mangfoldig målgruppe.

Dermed henvender denne koncert sig til alle 
aldre, køn og gruppesammensætninger.
Fællesnævneren blandt publikum er en inte-
resse for Andrés musik, melodier og humor.

Koncerten foregår om aftenen og er den ene 
af to koncerter i Danmark. Aftenen før spiller 
André Rieu koncert i København, men man 
antager, at publikum kommer langvejs fra for 
at høre ham spille i Herning.

Publikum finder gerne både overnatning og 
mad og drikke på destinationen.

Følg med på Andrés officielle Facebook og 
Instagram for opdateringer.

Lørdag 25. juni 2022 - Jyske Bank Boxen

Da André Rieu i 2019 indtog scenen i Jyske Bank Boxen, var det til 
stående klapsalver fra publikum. Det store orkester, de mange, flotte 
instrumenter og imponerende kostumer var et helt show i sig selv, 
og begejstringen varede ved igennem hele koncerten.

Kombinationen af verdensberømte, romantiske og sjælfulde me-
lodier, såvel som utallige overraskelser og humoristiske indslag gør 
André Rieu til en af de mest populære musikere i nyere tid. 

Sammen med det største private orkester i verden - sit 60-mand 
store Johann Strauss-orkester, har André Rieu turneret verden i over 
30 år. Han er kendt som ’King of Waltz’ fra Mexico til Australien og 
spiller for flere end 600.000 publikummer om året. Det er flere end 
superstjerner som Bruno Mars, Rihanna og AC/DC. André Rieu har 
solgt flere end 40 millioner CD’er og DVD’er, haft flere end 30 tophits 
og fået flere end 500 platinalbums.

• Lørdag d. 25. juni 2022 kl. 20.00 

• Dørene til salen åbner kl. 18.00 

• Der er bemandet garderobe i 
foyeren i Jyske Bank Boxen 

• Højden på Upper Level er mel-
lem 12 - 17 meter fra gulvniveau 

• Billetsalg online 

• Se mere her  
https://www.mch.dk/oplevelser/
koncerter/andre-rieu-25/6-2022

Fo
to

: M
C

H

Oplevelsesappen VisitHerning Explore guider områdets 
gæster til udvalgte natur-, historie- og kunstoplevelser og 
gode tilbud, når de vil udforske Herning og Ikast-Brande. 
Læs mere her

Hjælp jeres gæster til flere oplevelser


