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2017-06-28 

Ed Sheeran kommer till Stockholm och Göteborg! 
Då biljetterna till Ed Sheerans konsert i Ericsson Globe släpptes sålde de slut på bara någon 
minut. Nu är det klart att Sheeran återvänder till Sverige. Sommaren 2018 gör han sina hittills 
största konserter i Sverige - 10 juli spelar han på Ullevi och 14 juli kommer han till Friends 
Arena. Biljetterna till bägge konserterna släpps lördag 8 juli kl 11:00 via Ticketmaster.se. 
 
Förra helgen headlinade Ed Sheeran legendariska Glastonbury Festival i England. Inför en av 
festivalens största publiker någonsin samt över tre miljoner personer, som följde konserten hemifrån, 
gjorde Sheeran på nytt succé och stärkte sin position som en av nutidens absolut största artister. Nu 
är det klart att Ed Sheeran kommer att genomföra hans största turné hittills nästa år. 
 
Med hans tredje album ”÷”, som släpptes i mars, och succésinglarna ”Shape Of You” och ”Castle On 
The Hill” slog Ed Sheeran en rad rekord. ”÷” blev bland annat världens mest streamade album på en 
vecka och hemma i England blev skivan den snabbast säljande någonsin av en manlig artist. Även i 
Sverige har den brittiske trubaduren gjort succé - ”Shape Of You” har certifierats med 9x platina, 
medan ”÷” har nått 2x platina. Med över åtta miljoner sålda exemplar runt om i världen är ”÷” årets 
hittills bäst säljande album. 
 
Då biljetterna till konserten i Ericsson Globe i mars släpptes tog de slut direkt och många blev utan 
biljett. Därför känns det extra kul att Ed Sheeran väljer att inte bara ge en, utan två stora konserter i 
Sverige under 2018. Biljetterna till spelningarna på Ullevi och Friends Arena släpps via 
Ticketmaster.se kl 11:00 lördag 8 juli. 
 
GÖTEBORG 
Datum: 10 juli, 2018 
Plats: Ullevi 
Biljettsläpp: 8 juli kl 11:00 via Ticketmaster.se 
 
STOCKHOLM 
Datum: 14 juli, 2018 
Plats: Friends Arena 
Biljettsläpp: 8 juli kl 11:00 via Ticketmaster.se 


