
TWISTED SISTER GÆSTER 
DANMARKS MEST FÆNGSLENDE FESTIVAL 
 

Horsens State Prison Motorcycle Festival er stolte over at 
kunne præsentere Twisted Sister. Det berømte 
heavymetal band spiller på festivalen lørdag den 20. 
juni. Bandet er rangeret som nummer 73 på VH1 
”Greatest artist of hard rock”. 
  
Du har stået foran spejlet med hårbørste og vild 
luftguitar og sunget med på hits som ”I Wanna Rock” og 
”We’re Not Gonna Take It”. Nu har du muligheden for at 
genopleve dine ungdomsår, når Twisted Sister gæster 
Horsens State Prison Motorcycle Festival lørdag den 20. 
juni 2015 klokken 22 - 24. Festivalen for alle, der elsker 
motorcykler, musik, frihed og fællesskab. 
 
  
Enestående koncertoplevelse 
Bandet, med den karismatiske forsanger, fik deres 

absolutte gennembrud i 80’erne, og selvom Dee Snider med de lange lyse lokker, har rundet 
59 år, leverer bandet stadig uovertrufne koncerter. Sidst de var i Danmark hev de blandt 
andet fem stjerner hjem fra Politiken og Rockzeit. 
  
Nu er det Horsens’ tur til at få besøg af det amerikanske band. Det sker, når Horsens State 
Prison Motorcycle Festival for første gang slår portene op til en 4-dages folkefest på 
FÆNGSLET. 
 
  
Kærlighed til motorcykler 
Bag festivalen står blandt andet Frank Panduro fra Horsens & Friends. Han er kendt for at have 
hevet kunstnere som Metallica, Volbeat og Aerosmith til byen. At han nu kan tilføje Twisted 
Sister til listen, gør kun smilet bredere. ”Især os der husker ”Stay Hungry”, har svært ved at 
holde armene nede. Om man er fra den tid, eller om man er fan af dem, er ikke afgørende. 
Twisted Sister leverer altid store koncerter, og jeg glæder mig til, at de besøger vores nye 
festival.” 
  
Twisted Sister spiller kun ganske få koncerter hvert år, og derfor er det et scoop, at festivalen 
kan præsentere bandet. At det netop er Horsens State Prison Motorcycle Festival, de vælger at 
spille på, er ikke uden grund. Forsangeren Dee Snider er en erfaren herre, når det kommer til 
motorcykler. Han har de seneste 12 år stået i spidsen for ”Dee Snider’s Ride”. Her arrangerer 
han en årlig velgørenhedstur for motorcyklister, der hvert år har flere tusinde deltagere. 
 
  
Læs mere om festivalen 
www.hspmf.dk 
 
For mere information, kontakt: 
Horsens State Prison Motorcycle Festival: info@hspmf.dk 


