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Pop og rock får Molslinjen til at vente
Molslinjen har færger til både pop- og rockfans Grundlovsdag, mandag den 5.
juni. De sjællandske beliebers kan komme hjem efter Justin Bieber koncerten
på Jysk Væddeløbsbane. Også den anden vej er Molslinjen klar, så jyske
Aerosmith-fans kan komme fra Royal Arena retur til Jylland.
Der er garanti for hæse teenagere og formentlig trætte forældre med ringende ører, når mere
end 10.000 sjællandske beliebers skal hjem efter koncerten med popidolet Justin Bieber
mandag aften den 5. juni.
Det forventes, at de sidste toner fra Justin Biebers katalog af hits rammer publikum omkring
klokken 20.30. Normalt ville Molslinjens hurtigfærge trække fra kaj klokken 20.45 – men nu
ændres afgangen til klokken 22.00 for at give koncertgæsterne mulighed for at nå færgen
hjem.
”De fleste vil jo gerne hjem, så de kan passe deres skole eller arbejde dagen efter. Og på
færgeturen kan de hvile stemmerne, lukke øjnene eller lige bladre igennem telefonen efter
de bedste billeder og videoer fra koncerten”, fortæller kommerciel direktør hos Molslinjen,
Jesper Skovgaard.
Når pop-folket er transporteret til Sjælland, kan mere rockede Aerosmith-fans komme med
tilbage mod Jylland. Denne koncert ventes færdig klokken 23.15. Derfor klapper Molslinjens
kaptajn lige færgen og venter med at sejle til klokken 01.00 i stedet for som vanligt klokken
22.30.
Det er altid svært at spå om en koncerts sluttidspunkt – men skulle de danske fans bevæge
Justin Bieber eller Aerosmith til at dykke ekstra dybt ned i skuffen med ekstranumre, vil
Molslinjens kaptajn på hurtigfærgen forsøge at tilpasse afgangstidspunkterne bedst muligt.

Billedtekst: Både de sjællandske beliebers og de jyske Aerosmith-fans kan slappe af efter
koncerten om bord på Express 2.

For yderligere information kontakt venligst MOLSLINJENs PR- og kommunikationschef,
Jesper Maack på 20 19 62 15 eller mail jma@molslinjen.dk
For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsmål kontakt venligst Tina BaungaardJensen hos MOLSLINJENs PR-bureau, EHRENBERG Kommunikation, på telefon 41 28 10
01 eller mail tbj@ehrenberg-kommunikation.com. Pressebilleder i høj opløsning kan
downloades i MOLSLINJENs presserum på www.ehrenberg-kommunikation.com
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Molslinjen råder i dag over tre moderne hurtigfærger; hurtigfærgen Max Mols og de to
superfærger, Express 1 og Express 2, der er blandt verdens største katamaraner.
Molslinjen indsætter 1. juni 2017 endnu en superfærge, Express 3 på Kattegat.
Superfærgerne kan tage op til 1.000 passagerer, 417 personbiler og 60 motorcykler
samt laste campingvogne, busser og op til 30 lastbiler på en overfart.
Molslinjen sikrer med Kattegat-ruterne Aarhus-Odden og Ebeltoft-Odden en hurtig,
effektiv og behagelig rejse mellem Sjælland og Jylland.
Molslinjen overfører mere end 1,3 mio. personbilsenheder og næsten 2,8 mio.
passagerer om året.

