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Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně 

Eurocomm-PR Praha 

 

13. září 2019 

Hella Mega Tour s kapelami Green Day, 

Fall Out Boy a Weezer se zastaví  

ve Vídni 

Tři z největších rockových kapel naší doby Green Day, Fall Out Boy a Weezer 

oznámili svou první plánovanou společnou tour s názvem HELLA MEGA 

TOUR. Světové turné začne 13. června v Paříži a poté, co objede Evropu, zavítá 

do USA. V Rakousku zahraje rockové trio 21. června v Ernst-Happel-Stadionu.    

 

Kapely rovněž oznámily, že posluchačům zahrají i zbrusu nové písně, které jsou 

malou ochutnávkou jejich nových alb. Singly všech tří hudebních skupin jsou již nyní 

k poslechu a jednotlivá alba si zájemci mohou již také předobjednat.  

 

Zbrusu nové songy 

Pětinásobní držitelé Ceny Grammy Green Day zveřejnili svůj nový singl Father Of 

All..., jehož jméno bude nést i jejich nové album. Poslechnout si jej můžete 

na https://greenday.lnk.to/fatherofallsong.  

 

Několikrát Platinovou deskou ocenění a na Cenu Grammy nominovaní Fall Out Boy 

také zveřejnili svůj nový singl. Píseň Dear Future Self (Hands Up) pochází 

z chystaného alba Greatest Hits: Believers Never Die - Volume Two a k poslechu je 

na https://falloutboy.lnk.to/DearFutureSelf.  

 

Se zbrusu novým singlem se představí i kapela Weezer, která se stala vítězem Ceny 

Grammy a několikrát byla oceněna Platinovou deskou. Singl The End of the Game 

je součástí studiového alba Van Weezer a rovněž je k poslechu 

na https://weezer.lnk.to/endofthegame.  

 

Dalšími hudebními hvězdami, které se v roce 2019 a 2020 chystají vystoupit 

ve Vídni, jsou například Cher nebo Liam Gallagher, který se proslavil zejména jako 

frontman britské skupiny Oasis. 
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HELLA MEGA TOUR: Green Day, Fall out Boy, Weezer  

Kdy: 21. června 2020 

Kde: Ernst-Happel-Stadion WIEN 

 

Předprodej vstupenek online 

18. září, 10:00 hod. – 19. září, 17:00 hod. na www.ticket.krone.at nebo 

www.oeticket.com  

 

Předprodej vstupenek 

od 20. září, 10:00 hod. na www.oeticket.com a předprodejních místech společnosti 

oeticket.com  

 

 

Foto: © Pamela Littky: Green Day 2020  
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