BRUCE GUTHRO Celtic X-mas Tour 2014
Gram Slot, Holstenske lade d. 9. december 2014
Event tekst:
Årets julestemning med Bruce Guthro
Bruce Guthro gentager sidste års uovertrufne succes, der med udsolgte huse, skabte
en helt ny juletradition, der gik lige i danskernes hjerter. Den populære koncert
indeholder et mix af sange fra Guthros, hjemegn, Nova Scotia i Canada, Irske
klasikkere og en stribe store, kendte og engelsksprogede julesange.
Keltisk musik møder dansk slot
Hør Bruce Guthro på Gram Slot med sit internationale 6 mands‐orkester. Publikum
kan se frem til en aften, hvor slottet serverer sublim madkunst, musik med
historiefortællinger og Bruce Guthros stemme på toppen. Det bliver en aften for alle
sanser, når forsangeren fra Runrig viser sit soloformat, der bringer den karismatiske
sanger langt ind i publikums hjerter.
Koncerten optages til tv.
Hør musikken på www.bruceguthro.dk
“Jeg elsker julen. Hvis bare hele året var som ugen før jul ‐ forventningen, glæden,
gavmildheden, familien samlet. Hvilken god verden vi ville have.”
Bruce Guthro
“Hans voldsomt store stemme bliver bedre og bedre med årene,
og den klæder de højstemte ballader den keltiske folkemusik er så rig på.
Sange, som bare løfter og løfter, så man til sidst nærmest ikke rører sit sæde.
Det er følsomt, men ikke et hak sentimentalt.”
Erik Andresen, Vejle Amts Folkeblad
”Sådan skal den jul skæres. En ny juletradition er skabt – og hvilken en?
Bruce Guthro leverede årets julekoncert søndag aften for en fyldt sal.”
Musikhuset, Aarhus

Fakta:
‐ 1961, født og opvokset i Cape Breton, Nova Scotia, Canada.
‐ Udgivet 6 solo albums.
‐ Beautiful Life, det første album udgivet i Danmark (2005).
‐ Modtaget talrige priser herunder 9 East Cost Music Awards.
‐ Forsanger i den skotske supergruppe RUNRIG.
‐ Vært på CBC TV Songwriters Circle.
‐ Bosat i Halifax, Canada

Menu på Gram Slot:
‐ Langtids stegt økologisk kvie fra Gram Slot på frisk vinter sauté.
‐ Økologisk landrace gris med creme Gram Slot kartofler.
‐ Bønnesalat med balsamico bagte perleløg og sprød
økologisk bacon.
‐ Gram slots krydderkartofler.
‐ Bedesalat med økologisk spegeskinke
‐ Frisk brød og økologisk smør.
Døre Åbner
Menu Serveres
Koncert med Bruce Guthro

17.30
18.00
20.00
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