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Pure Irish Drops                           
Alisha McMahon – fiddle & harpe                                                              
Alisha kommer fra Co. Clare, hvor hun siden barnsben har 
været omgivet af traditionel irsk musik. Hendes første 
instrument var violinen og harpen kom til under hendes 4 år 
på Limerick universitet hvor hun studerede musik.

Méabh Ní Bheaglaoich– accordion & vocals 
 Méabh kommer fra en meget musikalsk familie og hun er et 
naturtalent når det kommer til at fange og fastholde sit 
publikum med sin smukke engleblide stemme. Méabh formår 
at tackle temaer om kærlighed, emigration og tab på både 
engelsk og irsk.  Trods sin unge alder, er hun hurtigt ved at 
blive en af de mest respekterede sangerinder i Irland.

Cliodhna Ní Bheaglaoich- bratsch, violin & Séan Nós 

Cliodhna, er  Méabh kusine og spiller violin, bratsch og 
danser i Séan Nós stil (kilden til den verdenskendte dans, 
bedre kendt som Irish dancing)

Hun blev først påvirket af sin familie, men senere begyndte 
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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

http://folkclub.dk
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hun at lytte til folk som Denis Murphy, Paddy Cronin, Connie 
O'Connell, Tommy Peoples ', Paddy Canny og Julia Clifford, 
der har haft en væsentlig indflydelse på hende. 

Groupa 

Silent Folk eller Nordic Fusion – det er hvad Groupa selv 
kalder deres musik, som spilles af Jonas Simonsen på fløjte, 
Mats Edén på violin og Terje Isungset på perkussion og 
jødeharpe. Sammen spiller de lange meditationer og 
improvisationer, hvor de blander nordiske lydlandskaber med 
jazzede elementer, alt sammen dybt forankret i den 
skandinaviske folkemusiks tradition. Resultatet er smukke, 
filmiske sekvenser af musik, der kræver publikums 
opmærksomhed. Til gengæld belønnes koncentrationen med 
en kunstnerisk oplevelse af drømmende og sfæriske 
stemninger.
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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 

17/9 Laiose Kelly & Michelle O'Hare.             
kl 20:00 

25/ 9 Phønix  - kl 20:00 

3/10 Pure Irish Drops - kl 20:00 

16/10 Groupa - kl 20:00 

15/11 Berry, Andy Morrow & Seanie 
O'Dowd - kl 15:00 

20/11 Rachel Hair - kl 20:00 

Tak til vores sponsorer 

Arrangementerne er støttet af : 

Frederiksberg Kommune

Metronomen
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