Irländska och skotska
folkvisor
med Dag Westling solo
Dag Westling är en internationellt erkänd
musiker både som soloartist och som sångare
och instrumentalist i musikgruppen Quilty.
Bandet räknas som en av Nordens främsta
företrädare för irländsk traditionell musik.
Som soloartist turnerar Dag regelbundet
med programmet Folkvisor från Irland och
Skottland som han framför på gitarr, five
string banjo, tin whistle och med sång.
Dags genuina känsla för den irländska
musiken får ett mångsidigt uttryck i hans
instrumentala virtuositet och känslofyllda
sång.
Dag har genom åren samarbetat musikalisk
med många välkända artister som bl.a.
folksångerskan Sofia Karlsson och inte minst
med Tomas Ledin på albumet "Höga Kusten".
Lyssna:
Horo Johnny (Quilty Apples in Winter)
In My Prime (Quilty Apples in Winter)
Follow Me Up To Carlow (Quilty I´m Here
Because I´m Here)
Info:
Programmets längd: 2 x 40 min plus paus.
Pris: 7000 kr på faktura, resa och logi
tillkommer.
Dag tillhandahåller affischer (pdf, format A3)
för egen utskrift.
Programmet framförs akustiskt.
Kontakt:
Dag Westling
Tel: 0708 60 21 41
e-post: info@dagwestling.se
Hemsida: www.dagwestling.se
Facebook: Dag Westling Concerts
Referenspersoner:
Björn Ahlsén, kulturstrateg Region Gotland
Tel: 0498-26 96 81
bjorn.ahlsen@gotland.se
Airi Palm, Sambibliotek Härnösand
Tel: 061-186 514
airi.palm@sambiblioteket.se
Markus Falck, producent folk-och världsmusik
NorrlandsOperan
Tel: 070-343 43 82
markus.falck@norrlandsoperan.se

En röst från en arrangör:
”Jag vill förmedla att konserten Folkvisor från
Irland & Skottland med Dag Westling drog fullt
hus en måndag i januari. Det i sig är något
oerhört i en sommarstad som Simrishamn. Vi
njöt stort av den musikaliska upplevelsen men
också av anekdoterna kring sångerna,
instrumenten och Dag som person.
Blandningen av instrument gjorde konserten
dynamisk och den höga nivån på
framträdandet gjorde kvällen till en upplevelse
vi kommer att minnas länge. Publiken var så
glada och nöjda när de gick härifrån. Ett
evenemang som verkligen passar bra på
bibliotek! ”
Erika Svahn,
Bibliotekarie Simrishamns Biblioteket
En röst ur publiken:
”… Knappast hade jag trott att en av de stora
upplevelserna skulle infalla i ett litet
filialbibliotek här i Ångermanland. Det kändes
som ett privilegium att få uppleva denna närhet
och höga nivå… Tack Dag för din musik i den
yppersta klassen. En sällsynt fin upplevelse.”
Ralph Praming

