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Laiose Kelly & Michelle O'Brien 
Michelle O'Brien, kommer fra Clare County,  hvor hendes  
musiklærer i grundskolen, den anmelderroste musiklærer 
Frank Custy  lærte hende kærligheden til den irske trad.  
musik. Senere tog den legendariske Tommy Peoples hende 
under sine vinger. Det er Tommy, som blev Michelle vigtigste 
indflydelse og hans karakteristiske spillestil, kan høres i 
hendes musik den dag i dag.

Laoise Kelly fra Westport, County Mayo betragtes som "den 
mest betydningsfulde harper af hendes generation". Gennem 
hele sin solokarriere har hun indspillet på over 60 albums med 
mange af Irlands førende kunstnere, herunder The Chieftains, 
Christy Moore, Sharon Shannon, Dónal Lunny, Tommy 
Makem og Matt Molloy.

Irsk folk musik er ofte blevet sammenlignet med brønde og 
dette er en god analogi. Kilder udspring dybt under jorden og  
fra store afstande samles det klare søde vand, som konstant 
bliver fornyet. Vand og musik begge er forbundet med healing 
og magiske egenskaber.  The Wishing Well, kan man blive ved 
med at lytte til og ligesom de magiske healende kilder bliver 
man opløftet og fornyet. Lyt og høre glæden i musikken. "      
-Nuala O'Connor

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


Copenhagen Folk Club Aug. 2015

Phønix 
Phønix er én af sværvægterne på den danske og internationale 
folkscene.

Phønix bringer nyt liv til den danske musiktradition og når de 
går på scenen, gør de det med en sådan intensitet og 
musikalitet at det er en fryd at overvære – både for ører og 
øjne.

Deres helt unikke lydunivers har ført dem rundt i store dele af 
verden, på de største folk festivaler, såvel som de mest intime 
klubscener. 

Phønix bygger sin musik på de danske/nordiske rødder med 
sangtraditionen i fokus. Resultatet er en nutidig folkemusik, 
der både peger tilbage og fremad. Phønix har eksisteret i sin 
nuværende form i ca. 10 år, men bandet blev grundlagt helt 
tilbage i 1990.

Phønix modtog 2 Danish Music Awards for albummet "Folk" i 
2008 og 2 for albummet "pigen & drengen" i 2002.
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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 20:00 

20/11 Rachel Hair - kl 20:00 

Tak til vores sponsorer 

Arrangementerne er støttet af : 

Frederiksberg Kommune

Metronomen
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