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Stort sug efter 25-årsjubilerande Quilty Extrabiljetter släppta
Quilty
Torsdag 1 mars
Gävle Konserthus, Restaurangen 19.30
På torsdag spelar 25-årsjubilerande Quilty i Gävle Konserthus restaurang.
Efterfrågan på biljetter är så pass stor att extrabiljetter släpptes under
tisdagen. (27 feb)
Quilty bildades 1993 och är närmast att betrakta som levande legender på
den irländska folkmusikscenen i Norden. Nu firar Quilty 25 år med en
omfattande jubileumsturné över hela Sverige med stopp i Gävle Konserthus
på torsdag.

Med sitt fantastiska musikanteri, sin djuplodande kunskap i genren och sitt
egenhändigt framslipade sound har bandet satt sin prägel på den irländska
folkmusiken och hänfört sin publik på konserter, festivaler, workshops, köroch symfoniorkestersamarbeten och inte minst genom sina tre album A Drop
Of Pure, I´m Here Because I´m Here och Apples In Winter. The best of Quilty
är ett medryckande konsertprogram med just det bästa från de gångna 25
åren blandat med nya musikaliska pärlor och tidigare icke utgivna låtar. Extra
allt i musikalisk högform!
Dag Westling (sång, gitarr, 5 string banjo, tin whistle) sångare och gitarrist i
gruppen Eitre, div. musikaliska samarbeten med bl.a. Sofia Karlsson, Sofie
Livebrant, Gunnel Mauritzon, Tomas Ledin samt som soloartist.
Gideon Andersson (bouzouki, bodhran, mandolin, sång) bandledare i
symfonirockbandet Tribute på 80-talet. Han har turnerat med Sofia Karlsson
och gjort gemensamma projekt med klassiske tuba-virtuosen Öystein
Baadsvik.
Esbjörn Hazelius (fiol, sång, gitarr): känd från Jul i Folkton, Hazelius- Hedin,
Eitre, som soloartist och från musikaliska samarbeten med Sofia Karlsson, Ale
Möller Band m.fl. Esbjörn har även producerat och medverkat på Tomas
Ledins album ”Höga Kusten”.
Till jubileumsturnén återförenas Quilty med sin tidigare bandmedlem Staffan
Lindfors på kontrabas. Även Staffan har turnerat med Sofia Karlsson, men
mest känd är han som basist i Östen med Resten.

Sedan invigningen 1998 har Gävle Konserthus varit den naturliga arenan i
Gävle för Musik, Mat och Möten. Konserter, kongresser, konferenser, event,
middagar och föreställningar samsas med Gävles skönaste utsikt. I
konserthuset har även Gävle Symfoniorkester, som firade 100 år 2012, sin
hemmascen. Chefdirigent för orkestern är den karismatiske, i London boende,
spanjoren Jaime Martín.
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