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„IRON MAIDEN“ PIRMĄ KARTĄ ATVYKSTA Į LIETUVĄ – 2016-ŲJŲ BIRŽELIO 23-ĄJĄ 
KAUNO „ŽALGIRIO“ ARENOJE SURENGS PASAULINIO TURO „THE BOOK OF 

SOULS“ KONCERTĄ 
 

NAUJASIS ALBUMAS „THE BOOK OF SOULS“ - POPULIARIAUSIAS LIETUVOJE IR 
DAUGIAU NEI 40 KITŲ ŠALIŲ 

 
Roko legendos „IRON MAIDEN“, kurių naujasis dvigubas studijinis albumas „The Book Of 
Souls“ tapo populiariausiu Lietuvoje, surengs pirmąjį ilgai lauktą vizitą į Lietuvą – 2016 
metų birželio 23-ąją grupė koncertuos Kauno „Žalgirio“ arenoje. 
 
Bilietus nuo lapkričio 9-osios 10 valandos platins visos “Bilietų pasaulio“ kasos ir interneto 
svetainė www.bilietupasaulis.lt  Kaip visada, išskirtinė išankstinė prekyba bilietais bus 
surengta „IRON MAIDEN“ gerbėjų klubo nariams. Daugiau informacijos apie tai ir „Pirmi 
prie barjero“ loteriją, kurios laimėtojai gaus išskirtines sąlygas koncerte, rasite grupės 
svetainėje www.ironmaiden.com 
 
„Nekantraujame vėl vykti į turą. Grupė klesti koncertuodama ir susitikdama su gerbėjais, tai 
mes labiausiai mėgstame. Kai JAV vasario pabaigoje pradėsime gasdtroles, bus praėję 19 
mėnesių nuo paskutinio mūsų pasirodymo Didžiosios Britanijos festivalyje „Sonisphere“. 
Niekada nesame groję Lietuvoje, todėl bus nuostabu pamatyti mūsų gerbėjus ten, 
džiaugsimės pirmą kartą atvykdami į Kauną ir galėdami pamatyti jūsų miestą“, - sako 
grupės dainininkas Bruce'as Dickinsonas. 
 
„Žinoma, dar nesudėliojome visų koncerto dainų, tai nutiks, kai pradėsime repetuoti. Bet 
ketiname pagroti nemažai naujų dainų, ypač todėl, kad albumo įrašų procesas buvo labai 
gyvas. Tačiau jau kurį laiką nebuvome kelyje, todėl esu tikras, kad įtrauksime ir daug 
gerbėjų mėgstamų kūrinių. Manau, gerbėjus nudžiugins tai, ką sugalvojome. 
Šiuo metu įsibėgėjęs naujo šou kūrimo procesas, būkite tikri, sunkiai dirbame, kad jums 
pateiktume kai ką įspūdingo, kai ką su daug širdies. Už savo kantrybę jūs tikrai to 
nusipelnote“, - priduria „IRON MAIDEN“ vokalistas. 
 
Koncertus „apšildys“ grupė „The Raven Age“ (www.theravenage.com) 
Bilietus įsigyti galėsite www.bilietupasaulis.lt ir visose šio bilietų platintojo kasose. „IRON 
MAIDEN“ vadyba ir koncerto rengėjai „Live Nation Lietuva“ ragina bilietus įsigyti tik 
nurodytose vietose. 
 
Naujasis grupės albumas „The Book Of Souls“ debiutavo pirmoje „topų“ vietoje 24 šalyse: 
Argentinoje, Austrijoje, Belgijoje, Brazilijoje, Kroatijoje, Čekijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Graikijoje, 
Vengrijoje, Izraelyje, Italijoje, Japonijoje, Meksikoje, Olandijoje, Norvegijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, 
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Serbijoje, Slovėnijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Šveicarijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Be to, jis buvo 
populiariausias dar devyniolikoje šalių, kuriose nebeskelbiami fizinių muzikos pardavimų sąrašai, 
vertinami tik skaitmeniniai įrašai: Bolivijoje, Bulgarijoje, Čilėje, Kolumbijoje, Kosta Rikoje, Ekvadore, 
Salvadore, Gvatemaloje, Indijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Nepale, Nikaragvoje, Panamoje, Papua 
Naujojoje Gvinėjoje, Paragvajuje, Peru, Rumunijoje, Slovakijoje. Albumas taip pat debiutavo antroje 
„topų“ vietoje Australijoje, Kanadoje, Danijoje, Prancūzijoje, Airijoje ir Naujojoje Zelandijoje, trečioje 
vietoje Turkijoje ir ketvirtoje vietoje JAV ir Pietų Afrikoje. 
 
  
  
  

 
 


