
   

   

  
 

 

The Shackleton Trio 
Fredag den 20. november kl. 20.00  
 
 

 
The Shackleton Trio 
er en relativt ny en-
gelsk trio, der spiller 
frisk og energisk 
engelsk folkemusik 
under påvirkning af 
amerikanske og 
nordiske folkemusik-
traditioner.  
 
Gruppen består af 
Georgia Shackleton 
(violin og sang), 
Aaren Bennett 
(guitar, backing vo-
cal) og Nic Zuppardi 
(mandolin, backing 
vocal). Georgia har 
en flot stemme, i 
øvrigt skriver hun 
mange af gruppens 

sange, når de ikke leverer deres fortolkninger af traditionelle 
melodier.  
 
Det er nemt at genkende de nordiske toner i deres musik; men 
fortolkningerne har en umiskendelig britisk twist. De har fået 5
-stjernede anmeldelser i engelske folkemusikradiokanaler, som 
noget af det mest originale og energiske nye musik. Musik, der 
kan røre folk til tårer såvel som sende dem begejstrede ud på 
dansegulvet.  
 
Efter en tætpakket turne i England i september og oktober 
besøger de så Danmark og Belgien i november med enkelte 
afstikkere til Malmø og Berlin.  
 
Vi har en flot og varieret aften i vente med Shackleton Trio. 
Det bliver uden tvivl en aften med vippende fødder, smil og 
klapsalver. 
  
 
Billetpris:             kr. 200  

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.  
 
Du kan blive medlem af Haslev Folk Club i forbindelse med 
billetbestilling, eller når du kommer til en koncert. 
 
Ændringer til programmet kan forekomme, hvis 
coronasituationen kræver det.  
 
 
Besøg vores hjemmeside på: 
 

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

Fredag den 11. september 
    Chuck Brodsky 
 

Fredag den 2. oktober 
    Almost Irish 
 

Fredag den 23. oktober 
    Denis McLaughlin Irish Folk Trio 

 
Fredag den 20. november 

    The Shackleton Trio 
 
 
     

Hvor intet andet angives afholdes koncerterne på: 
Haslev Bibliotek i den store sal i kælderen
Koncerterne begynder kl 2000 

Til koncerterne åbnes dørene kl. 1930 

Billetter kan bestilles på vores hjemmeside: 

www.haslev-folk-club.dk

eller på tlf. 24 21 11 87  
 

Børn under 14 år ifølge med voksne: gratis 

Efter en forårssæson, der blev meget amputeret af corona-
krisen, idet vi var nødt til at aflyse hele tre koncerter, glæder 
vi os nu rigtig meget til at kunne byde publikum velkommen 
til et fint musikalsk efterår med 4 spændende koncerter. 
 
Forhåbentlig er den generelle smitterisiko blevet rigtig lav til 
efteråret; men vi vil selvfølgelig gerne passe på vores pub-
likum og os selv. Derfor er der indført en række for-
sigtighedsforanstaltninger og retningslinjer. Og derfor har vi 
også følt os nødsaget til at lægge lidt oven i nogle af bil-
letpriserne. Til gengæld er vores barpriser stadig vennesæle.  

Program 
   Efterår 
     2020  

HASLEV FOLK CLUB  
DIN KLUB! 



   

   

   

Chuck Brodsky 
 
Fredag den 11. september kl. 20.00 

 
 

 
Flere af klubbens medlemmer har 
efterspurgt et genhør med Chuck 
Brodsky, så vi er glade for at 
kunne præsentere ham som første 
kunstner i efterårssæsonen. 
 
Chuck Brodsky er en af USA’s 
fineste nulevende sangskrivere og 
en formidabel musikalsk histo-
riefortæller, der med en tør og 
skarp (ofte sort) humor og en un-
derliggende varme og medfølelse 
skildrer almindelige mennesker, der 
blot forsøger at komme gennem 

dagligdagen med lidt værdighed. Han skriver stærke, sjove og 
ærlige sange med enkle og iørefaldende melodier, som rammer 
plet hos lytteren. Og hans sange evner at få publikum til at 
trække på smilebåndet eller sidde med en klump i halsen - nogle 
gange begge dele samtidig. 
  
Temaerne i sangene spænder bredt, fra Facebook til Holocaust, 
men Chuck har en særlig forkærlighed for baseball og skriver 
ofte sange om en lang række af baseballverdenens farverige 
personer og deres  
historier - som selv folk uden begreb om den amerikanske na-
tionalsport kan fascineres af. Chuck Brodsky har udgivet 11 
studioalbummer og et dobbelt livealbum. Hans seneste 
udgivelse er "Them and Us" fra marts 2018. 
  
Chuck Brodsky er meget glad for at spille i Danmark, og har 
bl.a. optrådt på Tønder Festival flere gange, senest i 2014. 
. 
            
 
 
Billetpris:              kr. 150 

Almost Irish 
 
Fredag den 2. oktober kl. 20.00 

For at markere klubbens 40 årsjubilæum har vi valgt at 
præsentere et af de allermest populære bands, der har optrådt 
på klubbens scene, nemlig Almost Irish. 
 
Disse gæve, jyske ungersvende, der lyder næsten irske, har 
ofte lagt stemmer og instrumenter til fornøjelige aftener i 
klubben, 
 
Almost Irish er Rasmus Nielsen på bouzouki, cittern, 5-
strenget banjo og sang, Alexander Nielsen på guitar, tin whis-
tles og sang, Lukas Nielsen på violin, mandolin og sang og 
Jacob Nielsen på guitar, bones og concertina. 
 
De fire brødre voksede op i vestjylland, i et hjem, hvor 
forældrene ofte hørte irsk folkemusik på vinylplader. Da 
drengene blev gamle nok til det, blev de sendt i musikskole, så 
de kunne lære at spille. 
De har turneret sammen som band siden 2002. I 2006 besøgte 
de første gang Haslev Folk Club og faldt straks i publikums 
smag, med deres virtuose musik og sang og deres charmeren-
de fremtræden på scenen. 
 
Vi forventer et stort publikum til denne koncert, så vi over-
vejer at afholde den i Kultunariet.  
 
  
          
Billetpris:              kr. 200 

Denis McLaughlin  
    Irish Folk Trio  
Fredag den 23. oktober kl. 20.00 
  
Irsk pub stemning hvor alle synger med, men også intense 
øjeblikke, hvor de stærke historier griber en om hjertet. 
 
Denis McLaughlin er et stort navn inden for irsk folkemusik i 
Danmark. Han er fra Derry i Irland, og bosatte sig i det 
sønderjyske for næsten 30 år siden. Han blev hurtigt en førende 
irsk musiker her og har været inspirator for flere generationer 
af danske folkemusikere.  
 
Denis synger med en meget stærk og blød vokal, både de stille 
ballader og de gode kendte pub-sange, som alle synger med på. 
Endvidere giver han også flere bud på egne sange, som ofte er 
præget af et glødende samfundsengagement. Med historier, der 
fortæller om vilkårene for de svageste. Han akkompagnerer sig 
selv med guitar, oktav-mandolin, banjo, bodhran og bones. Det 
skaber en musikalsk oplevelse med irske rytmer og sing-along 
sange.  

Denis McLaughlin bliver i aften akkompagneret på violin og 
bas. Han er nemlig i selskab med Pia Nygaard og Jens Hol-
gersen. Pia er uddannet violinist fra konservatoriet. Hun har 
fulgt Denis i de sidste godt 8 år. Hun kendte meget lidt til irsk 
musik, da hun startede, men er kommet rigtig godt efter det. 
Pia farver musikken i mange nuancer, med sin bløde, sprøde 
klang, lige som Jens Holgersen lægger en god og stabil bund 
med sin smukt klingende kontrabas. 
 
Du får en helt uforglemmelig aften med de tre musikere, hvor 
du kan synge med på de go’e gamle kendte og nyde de stille 
ballader fra den smukke grønne ø. 
 
Billetpris:     kr. 200 


