Aoife Scott
Fredag den 25. november kl. 20.00
Det ligger lige for at forfølge en musikalsk karriere, når der fra barnsben har været sunget og
spillet i familien. Ja så er det nærmest ikke til at
undgå.
Irske Aoife Scott har haft
sådan en barndom. Der har
været meget musik og sang i
hendes barndomshjem – og
både hendes mor og hendes
moster har strålende karrierer som sangerinder og er
kendte langt ud over Irlands
grænser. Hendes mor hedder
Frances Black og hendes
moster hedder Mary Black.
Men det er Aoifes egen charmerende stemme,
der har sikret hende en masse priser og nomineringer, bl.a. ASLR Celtic Music Awards Female
Vocalist of the Year 2020, og hendes sange stryger helt til tops på hitlisterne i Irland. Og herudover, at hendes sange har gode tekster og iørefaldende melodier.
Når hun besøger Haslev Folk Club den 25. november 2022, bliver det med en guitarist og en
violinist som backing.

Haslev Bibliotek.
Billetpris:

Værd at vide om klubben:
Vi er en folkemusikklub, der arrangerer
ca. 9 koncerter om året.
Vi er en medlemsforening, men medlemskabet er
gratis.
Alle medlemmer bliver registreret, så vi kan udsende nyhedsbreve og programmer til jer.

Program
Efterår
2022
Fredag den 9. september

Shackleton Trio

Du kan blive medlem af Haslev Folk Club i forbindelse med billetbestilling, eller når du kommer til en
koncert.

Fredag den 7. oktober

Besøg vores hjemmeside på:

Fredag den 28. oktober

www.haslev-folk-club.dk
Restbilletter til koncerterne sælges ved indgangen
kl. 1945

HASLEV FOLK CLUB
DIN KLUB!

Jane og Shane
Phoenix
Fredag den 25. november

Aoife Scott
Koncerterne afholdes på:
Haslev Bibliotek i den store sal i kælderen
eller Kultunariet – festsalen.
Hold øje med hjemmesiden.
Koncerterne begynder kl 2000
Til koncerterne åbnes dørene kl. 1930
Billetter kan bestilles på vores hjemmeside:
www.haslev-folk-club.dk

kr. 200

eller på på tlf. 20 65 40 33 og 21 78 24 25
Børn under 14 år ifølge med voksne: gratis

Phoenix

Schackleton Trio

Jane og Shane

Fredag den 9. september kl. 20.00

Fredag den 7. oktober kl. 20.00

The Shackleton Trio
kommer fra England
– nærmere bestemt
East Anglia. Trioen
består af violinist og
sanger Georgia
Shackleton, guitarist
Aaren Bennett og Nic
Zuppardi, der spiller
mandolin og banjo.
Musikstilen er gedigen engelsk folkemusik, hvor
de blander egne kompositioner med traditionelle
sange og melodier. Georgia er god til at finde de
gamle historier fra deres hjemegn. Derudover har
de hentet inspiration fra blandt andet den nordiske
tradition.
De er unge og har en frisk og ungdommelig tilgang til musik og humor. De har turneret i 7 år i
og uden for England er stærkt på vej til at slå deres navn fast på engelske og internationale folkemusikscener og i TV og radio, hvor de har fået
flotte anmeldelser.
Shackleton Trio har i maj udgivet en CD (deres 3.
studie-CD) Mousehold Heath, som de sikkert vil
præsentere for os – samt forhåbentlig sælge.
Vi kan glæde os til en aften med energisk musik
og sang og et intenst og lunt samspil på scenen.

Shane Donnelly fra Irland spiller guitar og bodhran, og Jane Clarke fra England spiller violin.
Begge synger. De to mødte hinanden i København i 2000. Deres store gennembrud i DK fik
de i 2003, da Niels Hausgaard tog dem med i et
TV-transmitteret show.
En stor positiv reaktion på disse shows
sikrer stadig duoen
udsolgte koncerter
på spillesteder i hele
landet
De er dog ikke folk,
der bare nyder successen og hviler på
deres laurbær. Nej,
de afsøger nye konstellationer og samarbejder –
også for at udvikle musikken og dem selv. Således har de arbejdet sammen med jazz-bassisten
Mads Vinding og med violinisten John Sheahan
fra The Dubliners.
De har spillet sammen med DR’s Underholdnings-orkester ved Ledreborgkoncerterne i
2009, et sam-arbejde der blev gentaget ved DR’s
nytårskoncerter i 2013. Man har også kunnet
nyde Janes violinspil ved koncerter med Rasmus
Lyberth.Nu kan vi for første gang glæde os til at
høre dem i Haslev Folk Club.

Haslev Bibliotek.

Haslev Bibliotek.

Billetpris:

kr. 200

Billetpris:

Fredag den 28. oktober kl. 20.00
Phønix består
af Anja Præst
Mikkelsen
(klarinet), Jesper Falch
(percussion),
Karen Mose
Nørgaard
(sang, keyboard) og Jesper Vinther (harmonika).
De er et af Danmarks mest etablerede folkemusik-bands. De nyder stor anerkendelse, både i
Danmark og i udlandet for deres unikke lyd, der
opstår af Anjas Præsts halv-jazzede håndtering af
sine klarinetter og af Jesper Vinthers spændende
harmonier på harmonikaen, men også af Karen
Moses smukke stemme og Jesper Falchs sprudlende percussion.
Deres discografi rækker tilbage til 1995
De var senest i Haslev Folk Club i 2015. Vi
glæder os igen til en aften med intenst og sprudlende samspil og folkemusik med solide traditionelle rødder, men fortolket med nytænkning
og stor musikalitet.

Kultunariet.
kr. 200

Billetpris:

kr. 200

