
Nieuws: Kopers Live-album krijgen korting voor Ahoy’ Open Air 

 

Vanaf vandaag ligt het nieuwe album van Live, Songs From Black 

Mountain, in de winkel. De eerste kopers van de cd krijgen 

€10,- korting op de aanschaf van een toegangskaart voor het 

festival Ahoy’ Open Air, waar de band op 1 juli aanstaande 

headliner is. Deze actie geldt alleen voor de cd’s en 

DualDiscs die gekocht worden bij de filialen van Free Record 

Shop, vanLeest en FAME music, en is gelimiteerd tot 10.000 

stuks, meldt productmanager Matthijs van Ewijk van Universal 

Music. “Deze exemplaren bevatten een voucher met een code, die 

kan worden ingetypt op www.easyticket.nl. Dat is een site van 

The Alternative, dat onder meer de boekingen van Live doet. De 

consument krijgt dan €10,- korting op de prijs van een 

toegangskaartje, dat normaal €49,- kost. Omdat mensen zelden 

alleen naar een concert gaan, kunnen zij via deze site ook 

kaartjes voor anderen kopen. Ze betalen daarvoor de gangbare 

verkoopprijs, maar zonder de €4,50 servicekosten. De cd’s voor 

de Free Holding zijn voorzien van een slipcase, die na de 

actie makkelijk verwijderd kan worden.” 

 

Van het album zijn volgens Van Ewijk bijna 25.000 stuks 

voorgenoteerd, waarvan ongeveer evenveel standaard cd-versies 

(bestelnummer 82876778712, ppd €13,50) als DualDiscs 

(82876778732, €14,50). De productmanager verwacht dat het 

album minimaal platina (70.000 stuks) moet kunnen worden. De 

huidige single The River zal worden opgevolgd door het nummer 

Wings, en daarna staan er volgens Van Ewijk nog zeker twee 

singles op de cd. 

 

Songs From Black Mountain is een ‘538 presents’-cd, waarvoor 

een tv-campagne loopt op de RTL-zenders. Daarnaast komt er 

free Publicity via vele bladen, waaronder Veronica Magazine, 

de grote ochtendkranten en de belangrijke muziekbladen. Ook 

doet de band dezer dagen veel radio- en televisieoptredens. 

Morgenavond treedt Live op in Paradiso, 29 juni in de Heineken 

Music Hall en 1 juli dus op Ahoy’ Open Air. 

http://www.easyticket.nl/

