Blues Heaven festivalen 12. & 13. November i Arena Nord, Frederikshavn
udvider samarbejdet med Nordjyllands Tra kselskab & Nordjyske Jernbaner
I næste weekend bliver Nordjylland atter invaderet af blues, soul og gospel elskere fra 17 lande, der
kommer for at opleve et over ødighedshorn af amerikanske Grammy og Blues Music Award vindere.
I forbindelse med at Europas største multi-prisvindende blues og soul festival fejrer sin 15. års
fødselsdag er der mange der tænker hvordan kommer man til Arena Nord i Frederikshavn og ikke
mindst hjem igen efter koncerterne der varer til kl 01:00
Samarbejdet med NT & NJ betyder at der tilbydes en hel speciel og uhørt billig weekendbillet til kun
kr. 100, som er gældende i hele Region Nordjylland (fra Hadsund over til Struer og op til Skagen).
Billetten er også meget populær for de mange udenlandske gæster, der lander i Aalborg lufthavn og
som blot kan hoppe på bussen de 5 minutter ind til Lindholm station, hvor toget til Frederikshavn
afgår 2 gange i timen
Blues Heaven festivalarrangør Peter Astrup siger “Billetten åbner også for de mange
overnatningsmuligheder der tilbydes i det turistvenlige Nordjylland. Billetten gælder også til de 3
ekstra indsatte natbusser der kører kl. 01:45 fra Arena Nord og stopper i alle byerne på vejen til
henholdsvis Aalborg, Hjørring og Skagen.
Udover denne NT & NJ billet, har festivalen også indsat hotel-shuttlebusser i Frederikshavn, som
kører begge dage fra hotellerne ved havneområdet og de 2 km op til Arena Nord fra sidst på
eftermiddagen og retur fra midnat. Denne shuttlebusbillet koster 50 kr. pr dag
For de mange norske gæster er der indsat færge-shuttlebus fra Hirtshals, som kører fredag middag
fra Colorline og Fjordline terminalerne og retur søndag morgen
Blues Heaven er en anerkendt festival der i 2018 blev kåret som ”International Festival of the
Year” af det franske online-magasin Zicazic og i januar 2019 udnævnt som ”2nd Best Festival in
the World” af det polske tidsskrift Twój Blues.
Tilmed vandt Blues Heaven’s arrangør Peter Astrup ”Årets Hoochie Coochie Man” i 2018 under
Danish Music Award. I januar 2020 modtog arrangøren årets pris ”Keeping the Blues Alive” i
Memphis. Denne pris anses som den ypperste der kan opnås af en ikke musiker, og er kun 3 gange
tidligere tildelt en person udenfor USA
Pr. 1. oktober 2021 er Peter Astrup valgt ind i bestyrrelsen af verdens-omspændte The Blues
Foundation, som har hovedsæde i Memphis. En ære som tidligere kun er tildelt 2 personer uden for
USA, i organisationens 40-årige eksistens
“The Blues Foundation www.blues.org is the world’s foremost non-pro t blues organization,
dedicated to celebrating and building world-wide awareness of the blues.”
Se hjemmesiden www.bluesheaven.dk for info om artister, transport og billetter mm
Fredag 12. Nov.
Lørdag 13. Nov

18:00 - 01:00 (Dørene åbnes 16:00
17:00 - 01:00 (Dørene åbnes 16:00

Weekend-billet
Fredags-billet
Lørdags-billet

DKK 1.090,
DKK 590,
DKK 690,

VIP weekend-bille
VIP fredags-billet
VIP lørdags-billet

DKK 2.395,DKK 1.195,
DKK 1.295,
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