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Socks in the Frying Pan 
Bandet består af de to brødre, Shane og Fiachra Hayes på 
harmonika og violin / banjo samt  Aodán Coyne på guitar og 
sang. 

Denne unge trad trio fra Country Clare blander irske 
traditionelle melodier med  innovative rytmer og melodisk 
krydderi.

Efter at have opbygget en solid fan-base i det vestlige Irland, 
er denne spændende gruppe for nylig 

begyndt at rejse ud i verden sig ud, hvor de er  blevet godt 
modtaget for deres moderne og energiske  tilgang til den 
traditionel le stil og musik. 

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.

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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Dette, kombineret med et  tæt musikalsk samspil, 
trestemmige harmonier og en indlysende kærlighed til 
liveoptræden, komplimenterer den traditionelle essens i både 
melodier og sange på en frisk og underholdende måde. 

Deres debut cd blev lanceret på Ennis Trad Festival i 
november og fik en bragende modtagelse med et 
publikumstal, der langt oversteg spillestedets kapacitet.    

The Heartstring Quartet 
Nogle af de ypperste musikere indenfor den irske folk musik 
tradition, vil du kunne opleve i denne kvartet. Kvaliteten er i 
højsæde og der venter dig en unik og fantastisk oplevelse.

To kendte duoer. To begavede søstre. To ekstraordinære 
guitarister. En unik kvartet. To af de vigtigste navne i irsk 
musik, den legendariske guitarist Arty McGlynn (ex Van 
Morrison band, Planxty, Patrick Street, Dé Danann) og 
virtuose violinist Nollaig Casey (ex Planxty og Coolfin) - som 
tilsammen har spillet sammen med alle større irske kunstnere 
fra de sidste tredive år - er forbundet til dette særlige projekt 
af Máire NíChathasaig og Chris Newman.
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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 

28/5 Socks the Frying Pan kl 20.00 
dørene åbnes kl 19:00

4/6 The Heartstring Quartet.                  
kl 20.00 dørene åbnes kl 19:00

Tak til vores sponsorer 

Arrangementerne er støttet af Statens 
Kunstråds Musikudvalg

Frederiksberg Kommune     
Metronomen
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