
Karine Polwart 
 
Fredag den 8. marts kl. 20.00___________ 
 

 
 
Karine Polwart er en skotsk sangerinde og 
sangskriver, født i en musikalsk familie. Hun startede 
sin musikalske karriere i Malinky og senere i 
Battlefield Band. Sin første solo CD udgav hun i 2003 
og den vandt prisen for bedste CD-udgivelse i BBC 
Radio 2 Folk Awards. Karine Polwart indspiller nu 
oftest egne sange, som viser hendes engagement i 
lokal- og verdenspolitiske emner. Men sangenes lyd 
har klart afsæt i folkemusikken. Karine Polwarts 
stemme er både smuk og karakterfuld, og sangene er 
interessant arrangeret og med finesse. Når hun 
besøger Haslev, så bliver det sammen med sin bror 
Steven. Karine Polwart har i øvrigt læst filosofi. 
 
 
 
 
Billetpris    kr. 150,- 
 
 
 
 

Trio Mio 
 
Fredag den 5. april kl. 20.00____________ 
 
Vi slutter forårssæsonen med dygtige dansk-svenske 
Trio Mio. Den består af Kristine Hebøll på violin, 
svenske Jens Ulvsand på guitar og bouzuki og Peter 
Rosendal på klaver og flugabone. 
De står for energisk nordisk folkemusik, serveret 
kreativt, forfriskende og med et glimt i øjet. En 
koncert med Trio Mio er altid fornøjelig. Vær forberedt 
på at blive overrasket over frække variationer og 
improvisationer. 
 

 
 
Forvent charme og lune. Fra drømmende, lyriske 
melodier med afsæt på klaveret til fyrig danseværdig 
musik. Og lur mig, om ikke Jens Ulvsand vil synge en 
enkelt svensk sang eller to. 
I den tid Trio Mio har eksisteret, har deres CD’er flere 
gange modtaget priser i Danish Folk Music Awards. 
 
 
Billetpris    kr. 180,- 
 
 
 
 
           
 

       Program 
          forår 

         2019  
Fredag den 18. januar 

 Eleanor Shanley 
 

Fredag den 1. februar 
Dallahan 

 
 Fredag den 15. februar 

Kieran Halpin 
 

Fredag den 8. marts 
Karine Polwart 

 
 Fredag den 5. april 
 Trio Mio 
 
 

Alle koncerterne afholdes på 
Haslev Bibliotek i den store sal i kælderen. 
Koncerterne begynder kl. 2000 

Til koncerterne åbnes dørene kl. 1930 
 
      Besøg vores hjemmeside på : 
      www.Haslev-Folk-Club.dk 
 
 
 
 
 
 
 

Haslev Folk Club støttes af 
 

       
 

Billetter kan bestilles på vores hjemmeside:                                             
                www.Haslev-Folk-Club.dk            
eller hos Jørgen Svensson tlf. 20 65 40 33 
 

Børn under 14 år ifølge med voksne: gratis 
 

http://www.haslev-viseversklub.dk/
http://www.haslev-folk-club.dk/


Eleanor Shanley 
 
Fredag den 18. januar  kl. 20.00      
 

 
Eleanor Shanley har igennem flere år været en af 
klubbens allermest populære gæster. Og det er der 
også rigtig god grund til: Dels synger hun 
fremragende, dels er hun karismatisk og har en rigtig 
god kontakt til sit publikum. Eleanor Shanley startede 
sin musikalske karriere i den irske gruppe De Dannan 
i 1989 og sang i gruppen indtil 1995, hvor hun 
startede sin solokarriere. I øvrigt har hun arbejdet 
sammen med mange andre kendte og hæderkronede 
irske kunstnere, som The Dubliners, Ronnie Drew, 
Sharon Shannon, for blot at nævne nogle få. 
Eleanor Shanley er verdenskendt for sin smukke 
stemme og sine fortolkninger af traditionelle såvel 
som mere nutidige sange. Men ikke mindst i 
Danmark er hun værdsat, hvilket kan ses af, at hun 
modtog The Danish Folk Music Award i 2015  
Når hun besøger Haslev, bliver det sammen med 
Paul Kelly (mandolin og violin) og Niall Hughes (bas 
og guitar).. 
 
Billetpris    kr. 180,- 

Dallahan 
 
Fredag den 1. februar  kl. 20.00     
 
De fem gutter i Dallahan spiller irsk folkemusik, dog 
med mange andre musikalske inspirationer. Blandt 
andet vil man kunne høre stænk af balkanlyd, da 
deres violinspiller, Jani Lang er fra Ungarn. Ud over 
ham består Dallahan af den irske sanger og guitarist 
Jack Badcock, Ciarán Ryan på banjo, mandolin og 
violin, skotske Andrew Waite på harmonika og 
engelske Bev Morris på kontrabas. 
De udgav deres første CD i 2014, så det er et ungt 
band, men medlemmerne har hver for sig fået stor 
hæder for deres kunnen. 
 

 
 
Baseret på irsk traditionel musik har de skabt deres 
helt egen lyd under indflydelse af skotske toner, 
balkanlyd, samt lidt jazz og funk. Så midt i en 
tradtionel irsk melodi, vil man kunne høre en typisk 
”blå” jazz-akkord. Det giver sammen med en 
glimrende vokalist et flot og interessant lydbillede. 
Det bliver en aften med festlig frisk 
instrumentalmusik, men også gode sange. 
 
 
Billetpris    kr. 180,- 

Kieran Halpin 
 
Fredag den 15. februar  kl. 20.00     
 

 
 
Kieran Halpin er en velspillende singer-songwriter, 
hvis sange i høj grad er blevet indspillet af andre 
kunstnere. 
Kieran Halpin har skrevet nogle super gode sange, 
og igennem tiden har mange andre kunstnere også 
været opmærksomme på hans sange og har 
indspillet dem. Her i klubben har vi tidligere hørt John 
Wright fortolke Kierans sange, men også Vin Garbutt, 
Dolores Keane, Battlefield Band og Niamh Parsons. 
Det er jo fordi hans melodier i høj grad er 
høreværdige og klare, hans tekster er godt skruet 
sammen og handler om vigtige personlige ting, såvel 
som globale temaer. Kieran Halpin har udgivet 22 
CD’er – og hans navn vil altså være nævnt på mange 
flere. Kieran Halpin er født i Irland; men i dag bor han 
i Tyskland, hvor han også turnerer flittigt. 
Det er ikke første gang, vi har nydt Kieran Halpins 
sange i Haslev Folk Club. Så der vil blive gode 
genhør, men som produktiv sangskriver har han helt 
sikkert også meget nyt materiale med til os. 
 
Billetpris    kr. 150,- 


	 
	 
	 
	 
	Fredag den 8. marts kl. 20.00___________
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