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HET NIEUWSTE ALBUM “
DE ALBUM TOP 100 IN ONS LAND EN IN NOG 40 LANDEN OVER DE 

MAIDEN, CREW EN APPARATUUR ZULLEN TOU
ONE, EEN BOEING 747

DE PILOOT:

Rocklegende IRON MAIDEN, van 

op nummer 1 in Nederland, gaat weer op tour met 

zanger Bruce Dickinson. Met deze 

podium productie zo’n 88.500 km over de wereld vliegen e

Op woensdag 8 juni speelt de band in

Kaarten zijn te koop vanaf aanstaande vrijdag 9 oktober, 12.00 uur. Zoals gebruikelijk is er e

exclusieve voorverkoop voor IRON MAIDEN Fanc

www.ironmaiden.com, evenals aanwijzingen

The Barrier” te kunnen staan. 

Bruce verklaart: 

“We kunnen niet wachten om weer op tournee te gaan. Maiden 

allerleukste en dat kunnen we het de beste.

anderhalf jaar geleden sinds ons laatste optreden 

popelen. Het zal geweldig zijn om in onze nieuwe jumbojet Ed Force One op stap te zijn, met onze crew 

en spullen, en de wereld over te vliegen om weer voor jullie te kunnen optreden! De laatste keer dat we 

in het Gelredome speelden was in 

iedereen daar te zien.  

We weten natuurlijk nog niet hoe onze setlist eruit gaat zien, en dat weten we pas 

repeteren, maar we kijken halsreikend uit naar het live spelen van onze nieuw

veelal live zijn opgenomen. Maar omdat we jullie al zolang niet hebben gezien, zullen we zeker 

boel favoriete nummers spelen. Ik denk dat de fans heel blij zullen worden van wat we in petto hebben. 

We zitten momenteel middenin de ontwikkeling van de nieuwe show en ik 

deze zeer spectaculair zal zijn, en vol passie! En

De supportband van The Book Of Souls Tour 

Tickets worden verkocht via www.ticketmaster.nl

Zowel het Iron Maiden Management 

kaarten te kopen bij de geautoriseerde dealers, zoa

 

GT CONCERT AAN IN NEDERLAND, OP 8 JUNI 
THE BOOK OF SOULS” WERELDTOUR

ALBUM “THE BOOK OF SOULS” BINNEN
IN ONS LAND EN IN NOG 40 LANDEN OVER DE 

HELE WERELD  

EN APPARATUUR ZULLEN TOUREN IN 
EEN BOEING 747-400 JUMBOJET  

DE PILOOT: ZANGER BRUCE DICKINSON

, van wie het meest recente studioalbum The Book of Souls

gaat weer op tour met hun gigantische Boeing 747 jumbo

eze Ed Force One zal de band, samen met de crew en de

zo’n 88.500 km over de wereld vliegen en 35 landen bezoeken.  

de band in GelreDome te Arnhem. 

aanstaande vrijdag 9 oktober, 12.00 uur. Zoals gebruikelijk is er e

voor IRON MAIDEN Fanclubleden. Meer details hierover kun je vinden op 

aanwijzingen over hoe fans kunnen meedoen aan de loterij om 

m weer op tournee te gaan. Maiden vindt touren en fans ontmoeten het 

het de beste. Als we eind februari op pad gaan in de VS, is het al ruim 

anderhalf jaar geleden sinds ons laatste optreden op Sonisphere in Groot-Britannië

popelen. Het zal geweldig zijn om in onze nieuwe jumbojet Ed Force One op stap te zijn, met onze crew 

en spullen, en de wereld over te vliegen om weer voor jullie te kunnen optreden! De laatste keer dat we 

in het Gelredome speelden was in 2011 dus we verheugen ons erop weer naar Arnhem 

We weten natuurlijk nog niet hoe onze setlist eruit gaat zien, en dat weten we pas als

repeteren, maar we kijken halsreikend uit naar het live spelen van onze nieuwe songs, vooral omdat ze 

opgenomen. Maar omdat we jullie al zolang niet hebben gezien, zullen we zeker 

spelen. Ik denk dat de fans heel blij zullen worden van wat we in petto hebben. 

de ontwikkeling van de nieuwe show en ik kan nu al verklappen

ulair zal zijn, en vol passie! En dat verdienen jullie wel, met al jullie geduld.”

The Book Of Souls Tour is The Raven Age www.theravenage.com

www.ticketmaster.nl 

Iron Maiden Management als promoter Mojo Concerts verzoeken het publiek dringend alleen 

kaarten te kopen bij de geautoriseerde dealers, zoals hierboven vermeld. 
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IN ONS LAND EN IN NOG 40 LANDEN OVER DE 

IN ED FORCE 

 

BRUCE DICKINSON  

The Book of Souls binnenkwam 

un gigantische Boeing 747 jumbojet bestuurd door 

e band, samen met de crew en de gehele 

 

aanstaande vrijdag 9 oktober, 12.00 uur. Zoals gebruikelijk is er een 
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ren en fans ontmoeten het 
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en spullen, en de wereld over te vliegen om weer voor jullie te kunnen optreden! De laatste keer dat we 

naar Arnhem te komen om 

als we gaan 

e songs, vooral omdat ze 

opgenomen. Maar omdat we jullie al zolang niet hebben gezien, zullen we zeker een 

spelen. Ik denk dat de fans heel blij zullen worden van wat we in petto hebben. 

nu al verklappen dat 

dat verdienen jullie wel, met al jullie geduld.” 
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verzoeken het publiek dringend alleen 



NOTES: 

• De nieuwe Ed Force One zal de band, de crew en zo’n 12 ton aan apparatuur vervoeren, over 

6 van de 7 continenten; 

• De band zal op deze tournee 35 landen aandoen, ruim 88.500 km afleggen, en voor het eerst 

landen als China en El Salvador bezoeken; 

• Bruce is begonnen aan zijn opleiding als piloot voor een Boeing 747. Hij maakt gebruik van een 

simulator bij Cardiff Aviation, een luchtverkeersonderhoudsbedrijf in Wales dat in zijn eigendom 

is; 

• Op de Ed Force One zullen aan de buitenkant het Iron Maiden-logo en beelden van het nieuwe 

album te zien zijn. Omdat de 747 zo groot is, zijn er maar kleine aanpassingen aan het interieur 

nodig, omdat alle apparatuur en sets in het laadruim kan worden vervoerd en van het vliegtuig 

geen transportmiddel hoeft te worden gemaakt; 

• Het nieuwe album The Book Of Souls kwam in maar liefst 24 landen op nummer 1 binnen: 

Argentinië, Oostenrijk, België, Brazilië, Kroatië, republiek Tsjechië, Finland, Duitsland, 

Griekenland, Hongarije, Israël, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, 

Servië, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland en Groot-Britannië. Daarnaast werd het 

nummer 1 in de volgende 19 landen, waar fysieke hitlijsten niet langer worden gepubliceerd, 

alleen digitale: Bolivia, Bulgarije, Chili, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, India, Litouwen, Luxemburg, Nepal, Nicaragua, Panama, Papoea Nieuw-Guinea, 

Paraguay, Peru, Roemenië, Slovakije. Het album kwam op nummer 2 binnen in Australië, 

Canada, Denemarken, Frankrijk, Ierland en Nieuw-Zeeland; op nummer 3 in Turkije en op 

nummer 4 in de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.  


