
Copenhagen Folk Club Aug. 2015

Leonard Barry, Andy 
Morrow & Seamie O'Dowd                           
Sækkepibe, violin, guitar og irsk musik. Det er, hvad du kan glæde dig til, når 
Leonard Barry Trio spiller på Metronomen.

Leonard Barrys store succes i 2013 med albummet »New 
Road« har ført til trioen Leonard Barry Trios skabelse og en 
tour, der kun bliver gjort én gang, og som kommer til at byde 
på toner af den elektroniske genre.

Lyden er en kombination af en Uilleann sækkepibe, violin, 
guitar og vokaler, der i forening vil dykke ned i Leonards 
album akkompagneret af sange skabt af Seamie O’Dowd. 
Seamie O’Dowd og Leonard Barry har indspillet og tour’et 
med nogle af de største musikere indenfor folkgenren, 
herunder blandt andre Tim O’Brien, Christy Moore, Luka 
Bloom og Liam O’Flynn.

Leonard Barry er fra Kerry i Irland og spiller på sækkepibe. 
Leonard har turneret meget i Danmark som en del af Allan 
Olsen Band i 90’erne og har været med til at indspille flere 
numre med Allan Olsen.

Andy Morrow er fra Leitrim i Irland. Andy har spillet violin, 
fra han var otte år gammel.

http://folkclub.dk Facebook: Copenhagen Folk Club 

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

http://folkclub.dk
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Seamie O’Dowd er fra Slingo i Irland. Han gør sig med guitar, 
violin og sin stemme og alt sammen med stor dygtighed.

Rachel Hair Trio 

Den skotske folkemusiker Rachel Hair er virtuos på keltisk 
harpe og turnerer flittigt i både Europa og USA.  Rachel Hair 
har fået strålende anmeldelser for både sine koncerter og 
pladeudgivelser.

Sammen med sin trio (guitar/sang og kontrabas) præsenterer 
hun nu sit instrument i Danmark. Repertoiret består af lige 
dele trad. skotsk/irsk folkemusik og egen musik, og trioens 
koncerter gnistrer af personlighed, passion og sej musikalitet. 

Gruppen serverer en blandet buket af hæsblæsende reels, 
livlige jigs, melodiøse ballader og gribende sange – og har 
desuden spillet utallige skolekoncerter i både UK og Norge. 

Et frisk møde med skotsk folkemusik i både ny og traditionel 
indpakning.

http://folkclub.dk Facebook: Copenhagen Folk Club 

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 

20/11 Rachel Hair - kl 20:00 

27/2 Duncan Chrisholm Trio 

27/3 Mandolin Man 

23/4 West My Friend 

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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