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ED SHEERAN
ВИ ПРЕТСТАВУВА
JUMPERS FOR GOALPOSTS
X TOUR НА ВЕБМЛИ СТАДИОНОТ
Светска премиера на деби концертниот филм со пренос во живо
во Cineplexx од 22ри октомври 2015
YouTube трејлер линк: https://www.youtube.com/watch?v=iR4nF18vyTk
Придружи му се на Ед, моментално најуспешниот артист во Светот, во живо од светската
премиера во Лондон, на неговиот спектакуларен нов концертен деби филм “Jumpers for Goalposts”.
Овој специјален настан во кино, вклучува пренос од црвениот тепих, ексклузивна изведба на Eд во
живо, како и концертниот филм кој ќе се прикажува за прв пат преку сателитски пренос во живо од
Лондонскиот Лејчестер плоштад до илјадници кино платна ширум светот.
Концертниот филм ќе биде прикажан на големото платно во Cineplexx, во четврток на 22ри
октомври од 19:30 часот.
Jumpers for Goalposts ќе ни прикаже неверојатни изведби на Ед од најголемото шоу во
неговата кариера од Вембли стадионот, кој се одржа на 15 јули оваа година, каде што ја воодушеви
својата бројна публика со неговите најголеми хитови како “The A Team”, “Sing” и “Thinking Out Loud” –
дури изненади и со неверојатниот дует со Елтон Џон.
Покрај сценската изведба со која ги остави сите „без здив“, Jumpers for Goalposts го вклучува и
триумфалното патување на Ед до Вембли, на кое ни открива и лични моменти од позади сцената и
патот, заедно со искрени и интимни моменти на Ед и неговите најблиски, за тоа до каде тој успеал.
Овој специјален глобален кино настан е покана за милионите фанови на Ед, да му се
придружат и заедно да прослават неговиот успех, пред неизбежно да продолжи понатаму да се
воздигнува.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПЕЈАЧОТ
Помина 5 години откога Ед Ширан го освои светот со неговата содржинска, мелодична, крајно
лична, а мошне амбициозна музика. Поминувајќи години со напорно работење, спиење на софа и
самообјавувајќи ги своите музички дела, конечно во 2011 тој потпиша договор со Asylum/Atlantic
Records. Деби албумот на Ед „+“ (плус), е објавен подоцна истата година и бил продаден во 2
милиони копии во Британија. По освојувањето на 2 престижни BRIT Awards (British Breakthrough Act
and British Male), Ед тргнува на тура низ САД.
Неговиот втор албум „Х“ (помножува), објавен во јули 2014 година, стана најголемиот и
најбрзо продаваниот албум на годината - кршејќи бројни записи вклучувајќи најмногу емитуван
албум глобално на Spotify минатата година. Новиот албум досега е глобално продаден во 10
милиони албуми.

