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West My Friend
West My Friend er en akustisk blanding af instrumenter og fire-del 
harmonier, der udfordrer konventionerne for populærmusik til at 
skabe en forestilling, der er både engagerende og innovativ. Sangene 
er skabt gennem en kollaborativ proces: godt udformet og kloge 
tekster, akrobatiske mandolin riffs, fejlfrie baslinjer og et rigt 
tekstureret harmonikaspil. 

Dette væld af musikalske erfaringer og klassisk uddannelse i 
gruppen skaber en interessant baggrund for deres sangskrivning, der 
giver mulighed for niveauer af detaljer, forviklinger, og kontrapunkt 
balanceret med øjeblikke af enkelhed. Denne lydmæssigt 
eventyrlystne tilgang til musik definerer West My Friend som en 
central del af en voksende bevægelse af den nye generation af 
folkelige folkemusik finder sted i Victoria, Vancouver og tværs over 
British Columbia.

Deres mangfoldighed i smag, påvirkninger og store interesse i både 
det traditionelle fok og innovation, skaber et behov for konstant at 
udforske nye lyde, dette placere dem som en markant stemme i 
landskabet mellem canadiske folk og indie-pop. 

West My Friend forpligtelse til at skabe originale indie-rødder 
musik, og deres engagement til at give deres publikum en 
meningsfuld og mindeværdig oplevelse, er sikker på at fange fat i 
lyttere så langt væk som de kan nå. 
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Hvem er vi? 

Copenhagen Folk Club er en frivillig 
forening, der arrangerer koncerter 
med folkemusik i København. Du 
kan ofte finde de populære navne 
her, som også spiller på de store 
spillesteder i landet, men i 
Copenhagen Folk Club kommer du 
tættere på musikerne og det er som 
regel også billigere.

Hvor finder du os? 

Koncerterne afholdes primært i 
Metronomen på Godthåbsvej 33 
Frederiksberg.  Hold øje med FB 
eller hjemmesiden for ændringer af 
spillested. 

Dørene åbnes kl.19:00

Foreningen har en café som  under 
koncerterne sælger lidt drikkevare. 

Priserne er rimelige og al indtægten 
går til afholdelse af koncerter.

Priser 

70 kr. for medlemmer.*

100 kr. for ikke medlemmer*

* prisen kan variere 

Bemærk:  Vi tager IKKE imod 
dankort
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Fazer-Hass-Hocking 
De har turneret sammen i hele verden og har igennem mange 
år udviklet en helt unik intimitet i deres spil. De gamle super-
svingende melodier får følgeskab af Ditte og Sigurds egne 
kompositioner.
Ditte og Sigurd udforsker duoformatet til fulde og inviterer 
publikum ind i deres musik med en sensitivitet og 
hjertevarme der giver lyst til både dans og eftertanke. 

Ditte Fromseier startede sin musikalske karriere på Bornholm 
som 4-årig og har siden spillet sig jorden rundt og uddannet 
sig både som klassisk og folkemusikker. Bl.a. ved University of 
Limerick.

Sigurd Hockings er en af de mest virtuøse og alsidige folk-
guitarister i Danmark. Han har hentet inspiration til sin helt 
individuelle og alsidige spillestil i både skandinavien og i det 
keltiske stilområde.

”Det var en nydelse at lytte til Ditte Fromseier Hockings smukke og 
forførende violin- og bratchspil,  dygtigt suppleret af Sigurd Hockings 
lyriske guitar. Men det er først og fremmest sammenspillet  mellem de 
to ægtefæller, der får det hele til at gå op i en højere enhed, da 
musikken bliver serveret med en naturlig lethed og et smil på læben.”. 
Per Dyrholm – www.Rootszone.dk
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Medlemskab 

Medlemskab af Copenhagen Folk Club 
støtter foreningen samtidigt med at det 
giver stor rabat ved hver koncert.

For information om medlemskab bedes 
du skrive en email til: info@folkclub.dk

Indmeldelse finder sted ved indbetaling 
af kr. 150 eller kr. 225 for par.

Man kan melde sig ind i foreningen ved 
entreen eller via banken. 

Danske Bank Reg. nr. 1551 Konto nr. 
16695769

HUSK at angive navn, adresse og email 
på indbetalingen.

Kalender 

23/4 West My Friend 

3/6 Frazer - Hass- Fromseier Hocking 

10/9 Robyn Stapleton Trio 

17/10 Baltic Crossing 

Hvis andet ikke er nævnt starter 
koncerterne kl 20:00 

Tak til vores sponsorer 

Arrangementerne er støttet af : 

Frederiksberg Kommune

Metronomen
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