
Ten Strings and a Goat Skin 
 
Fredag den 10. november kl. 20.00                                                             
 
Spændende nyhed i Haslev Folk Club. For første 
gang kan vi præsentere en canadisk gruppe her i 
Haslev. Ten Strings and a Goat Skin kommer fra 
Prince Edward Island, og gruppens navn henviser til 
en guitar, en violin og en bodhran. Det lyder måske 
ikke af så meget, men det er det. Gruppen er kendt 
for at give en masse lyd, og har flere gange fyldt 
teltene i Tønder med lyd og energi. De to seneste år 
har de spillet på Tønder-festivalen. 

 
 
Ud over kraftfuld og energisk musik giver Ten Strings 
and a Goat Skin publikum stort set alt, hvad hjertet 
kan begære: Engelske sange, franske sange, flotte 
vokalharmonier, irske viser, skotske reels og 
hæsblæsende numre med canadiske steprytmer. 
De tre musikere er Caleb Gallant på bodhran, step-
rytmer og anden percussion, Rowen Gallant på violin 
og Jesse Périard på guitar – og alle tre på sang. 
Kom og få en ny og spændende folkemusikoplevelse 
med tre unge mennesker fulde af energi og 
musikalitet og med en fin kontakt til publikum. 

 

Billetpris:     kr. 170 

         
 

                                                                            

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. 
 

 
Besøg vores hjemmeside på: 

 
www.Haslev-Folk-Club.dk 
 
 
Restbilletter til koncerterne sælges ved indgangen 
kl. 19

30
. 

 
 

HASLEV FOLK CLUB  
- DIN KLUB! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

       Program 
    efterår 

            2017  
 
 
Fredag den 15. september 

 Greg Russell & Ciaran Algar 
 
Lørdag den 7. oktober 

Almost Irish  
 
Fredag den 27. oktober 

Mànran 
 
Fredag den 10. november 

Ten Strings and a Goat Skin 
 
 

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

Til koncerterne åbnes dørene kl. ca. 1930 
 

 

 

 

 

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

 
Børn under 14 år ifølge med voksne: gratis 

 

 

 



Greg Russell & Ciaran Algar 
 
Fredag den 15. september kl. 20.00

 

 

 
 
Igen et hold af musikalske stortalenter. Denne gang 
de to englændere Greg Russell og Ciaran Algar. De 
to unge musikere vandt BBC-priser i både 2013 og 
2014 og var nominerede igen i 2015. I det hele taget 
har de vadet i succes, siden de begyndte at spille 
sammen i 2011. De var så efterspurgte, at de kun 
med nød og næppe fik deres universitetseksamener 
presset ind mellem de mange koncerter. Popularite-
ten er stadig stor og har bl.a. betydet koncerter på 
Tønder-festivalen i 2015, og de kommer igen i 2017. 
Greg Russell synger for, når duoen præsenterer 
deres mange sange, hvor Ciaran Algar supplerer 
med anden-stemme. Omvendt når de vilde 
instrumentalnumre flyver ud over scenekanten. Her 
fører Ciaran Algar an på sin violin, mens Greg 
Russell supplerer med rytmeguitar.       
Kom og oplev to af folkemusikkens for tiden mest 
populære og efterspurgte unge musikere.  

 

Billetpris:              kr. 150 

Almost Irish 
 
LØRDAG den 7. oktober kl. 20.00 
  
Bemærk, at denne koncert finder sted en lørdag. 
Almost Irish er efterhånden ved at være så populær 
en gruppe, at man ikke bare kan få dem den dag, 
man ønsker. 
Bemærk også, at der er stor interesse for koncerten, 
så vent ikke for længe med at bestille billetter. 
Ja, selv om Almost Irish er ”næsten irske”, er de i 
virkeligheden pæredanske og fra Vestjylland. Det er 
fjerde gang gruppen spiller i Haslev. Første gang var 
de to brødre, anden gang tre brødre, og tredje gang 
fire brødre. Nu er de minsandten fem. Den femte er 
dog ikke en bror, men brødrenes gode ven, sække-
pibespilleren Chris McMullan. 

 
 
Almost Irish i den udgave, der spiller op til en festlig 
aften i Haslev, er: Rasmus Nielsen på guitar, cittern 
og sang. Alexander Nielsen på guitar, tin whistles og 
sang. Lukas Nielsen på violin, mandolin og sang. 
Jacob Nielsen på guitar, bones, concertina og sang. 
Chris McMullan på uillann pipe og tin whistles. 
Har man før været vild med Almost Irish, vil man nu 
være ellevild. Gruppen er vokset meget musikalsk, og 
sækkepiben giver bare det hele et ekstra pift. 

 

Billetpris:     kr. 180 

Mànran 

 
Fredag den 27. oktober kl. 20.00  
 

 
 
Så er der lagt op til fest i gaden. Vi har været så 
heldige at få fat i den nye skotske supergruppe 
Mànran, der leder tankerne hen på Runrig og 
Oysterband. Mànran har lige så meget power i deres 
musik og optræden som de nævnte grupper, så 
Haslev Bibliotek vil blive rystet godt igennem. 
Mànran er en relativt ny gruppe. Først i 2011 udgav 
de deres debut-cd, men på rekordtid har de fået 
skabt sig et navn som et af Skotlands førende folk-
rock-bands. Gruppen består af hele seks musikere, 
der spiller på trommer, sækkepiber, fløjter, guitar, el-
bas, violin og harmonika. Ikke alene har gruppen 
masser af lyd. Mange af numrene er også meget, 
meget rytmiske. En del af sangene er gæliske, men 
det mindsker på ingen måde nydelsen af den flotte 
musik.  
Der kan komme publikum fra en god del af Sjælland, 
Så vær hurtig til at bestille billetter. 

 
Billetpris:             kr. 200 


