
29.11.2020 Uskedal Utvikling

www.uskedalen.no/no/nyhende/16973/ 1/3

Andrea Rice i Dønhaugkjedlaren på fredag. 03.07.2018

Populære Andrea Rice er tilbake på Dønhaug med irsk musikk på fredag
 

Irske Andrea Rice har levert mange flotte konsertar på Dønhaug for nokre år sidan, og derfor er det nok
mange som set stor pris på at ho fredag er tilbake i den koselege kjellaren.  Andrea Rice er mellom dei
mest etterspurde Folk- og balladeartistane i Irland, og Magne Huglen er svært glad for at han kan
presentere ho for kvinnheringar og feriegjester på fredag 6.juli frå kl.19.

 
Andrea sjølv spelar gitar og irsk harpe i tillegg til at ho syng med velkjend stemmeprakt.  Ho har også dyktige
musikarar med seg.  Ektemannen  Fee Dobbin spelar bass og bohran medan dottera  Aoifa Dobbin er svært så
dyktig på fele så her vert det skikkeleg irske rytmar. 

 
 



29.11.2020 Uskedal Utvikling

www.uskedalen.no/no/nyhende/16973/ 2/3

 
Frå pressemeldinga som er sendt ut saksar vi: 
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«Tradisjonen tro, den irske artisten Andrea Rice er tilbake i Norge med en ny konsertturnè i sommer, til glede for
gamle og nye venner fra Vest Agder i sør til Sogn og Fjordane i nord og Oppland og Buskerud i øst. 15 steder får
besøk av Andrea og hennes musikere.

 
Når Andrea Rice planlegger sine turneer i Norge, søker hun samarbeid med kultur institusjoner og lignende som
drifter opplevelse anlegg i bygdene, da disse arenaene ofte har som formål å formidle historie, noe som også
gjelder folkemusikk og sanger.

 
Dette fører til at enkelte konserter holdes «Der ingen skulle tru at nokon ……………… og Andrea, hun
overrasker sitt publikum både hva gjelder kvalitet og formidlingsglede.  Hun blir ofte spurt om hvorfor hun er her
på et lite sted fremfor større arenaer.  Da svarer hun: Den nærhet til publikum jeg får ved disse anledninger, er
viktig for at repertoaret / folkesangene skal bli den «storytelling» de var ment å være.

 
For endel år tilbake sang og spilte Andrea ved flere anledninger i den intime Dønhaugkjedlaren på Dønhaug
Gjestegard.
Når hun i år ble spurt om å komme tilbake til Dønhaug i Uskedalen, som hadde gitt henne mange gode minner,
var hun snar med å takke ja.»

 
Ein tur til vakre Dønhaug der ein kan nyta irsk musikk av toppklasse, bør vera ein perfekt start på ei nydeleg
sommarhelg!

 
Tekst:  Pressemelding og Thor Inge Døssland.
Pressefoto.
Nett: Thor Inge Døssland


