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 CARRANTUOHILL 
 
 
      Carrantuohill istnieje w niezmiennym składzie już od blisko 30 lat !!!  
  
• jest uznawany za jeden z najlepszych zespołów w Europie w gatunku muzyki celtyckiej.  
• koncertuje od Moskwy po Irlandię… (Szwajcaria, Francja, Niemcy, Rumunia, Irlandia, Rosja…) 
• na swym koncie zespół ma równiez koncerty w USA, gdzie występował m.in na osobiste  
   zaproszenie poety-noblisty Czesława Miłosza.  
• swoje doświadczenie Carrantuohill zbierał podczas wielokrotnych wizyt w Irlandii.  
• zespół wydał 15 płyt współpracując z wieloma wybitnymi artystami (m.in.: A.M.Jopek,  
   S.Sojka, P.Kukiz, T.Szukalski, W.Karolak, K.Ścierański, U.Dudziak, A.Dymna…). 
• CARRANTUOHILL jest laureatem nagrody FRYDERYK w kategorii etno/folk           
  oraz zdobywcą ZŁOTEJ PŁYTY za album „Inis” i  PLATYNOWEJ za „SESSION”. 
• członkowie zespołu grają na tradycyjnych irlandzkich instrumentach:                        
   tin whistle, bouzuki, skrzypce, bodhran, uilleann pipes…                                                                                         Carrantuohill w Irlandii              ... a częste wyjazdy do Irlandii są gwarancją, iż o kraju tym wiedzą... prawie wszystko.                        
 
 
 Koncert trwa ok. 90 min.   
 

                                     

                                                         koncert Carrantuohill  
„nieoczekiwanie poczułem się jak w domu podczas spotkania z zespołem Carrantuohill, polskimi muzykami   

grającymi irlandzkiego jiga i reela w takim stylu i z takim szelmostwem, że nawet Irlandczycy nie zrobiliby tego lepiej.”  
 Seamus Heaney (irlandzki poeta i noblista)   

(Tygodnik Powszechny-16 marca 2003)    
 
 
 
 
 



 CARRANTUOHILL & irlandzki taniec 
 
      • wiele koncertów CARRANTUOHILL jest wzbogacanych pokazem irlandzkiego tańca w wykonaniu najlepszych tancerzy.  
      • zespół ma opracowany wspólny program muzyczno-taneczny z profesjonalnymi zespołami tanecznymi z Polski,  
        jak również z „Clanrye Dancers”z Irlandii.  
 

Często w trakcie koncertu następuje krótka nauka tańca z publicznością - 
– wówczas tworzy się wielka „wspólna zabawa” przy irlandzkich dźwiękach !!! 

 Czas trwania koncertu – do ustalenia 
 
 

   

           Clanrye Dancers (Irlandia)                       Treblers (Polska)         Salake (Polska)  
„Zawsze lubiłam irlandzkie klimaty. Ujmuje mnie żywiołowość i szczerość tej muzyki.   

Śląski zespół Carrantuohill ujął mnie profesjonalizmem i bezpretensjonalnością…”   
Anita Lipnicka   

(Twój Styl - kwiecień 2003)    
       
 
 
 

 CARRANTUOHILL & GOŚCIE 
 

• na płycie „INIS” zespołu Carrantuohill (uplasowanej na 17 miejscu wśród ponad tysiąca płyt z całego świata w rankingu  
   „The Best of 2003” ogłaszanym przez największą amerykańską rozgłośnię „Celtic Connection”) gościnnie wystąpili:  
             Anna Maria Jopek, Anita Lipnicka, Paweł Kukiz, Fiolka Najdenowicz, Robert Kasprzycki,  
             Stanisław Sojka, Kuba Badach. 
• wszyscy współpracujący z zespołem artyści wykonują tradycyjne irlandzkie pieśni zaaranżowane i opracowane    
   wspólnie z Carrantuohill. Tłumaczeń irlandzkich tekstów dokonał Ernest Bryll.   

   Koncert trwa ok. 100 min.  

         

                 Carrantuohill & Paweł Kukiz                           Kuba Badach                                               Carrantuohill & Robert Kasprzycki   
 
 „Lubię folk, w którym chodzi o duszę, a nie o cepeliadę. Taka jest muzyka Carrantuohilla. Zaśpiewałem na ich płycie, bo chcę robić rzeczy wartościowe…”  

Paweł Kukiz   
(Twój Styl - kwiecień 2003)    

„Carrantuohill to moi koledzy. Od lat z zapałem konsekwentnie tworzą muzykę, którą lubią.  
 INIS to płyta wymyślona i stworzona przez nich od początku do końca. Ja tylko podporządkowałem się ich pomysłom…”  

Stanisław Sojka   
(Twój Styl - kwiecień 2003)           

 



 
IRISH & JAZZ 

 
 • „SESSION natural Irish & Jazz” (FRYDERYK 2006 w kategorii etno/folk) to projekt artystyczny grupy Carrantuohill  

  z udziałem najznamienitszych muzyków jazzowych:  
             Urszuli Dudziak, Tomasza Szukalskiego, Wojciecha Karolaka, Krzysztofa Ścierańskiego,  
              Marka Raduli, Bernarda Maseli, Roberta Czecha. 
• twórcy tego projektu spotkali się razem w klubie „Muzyczna Owczarnia” w Szczawnicy-Jaworkach i połączyli  
  dwa muzyczne światy: irish folk & jazz..  • w wyniku tego eksperymentu powstała niezwykła mieszanka muzyczna na niespotykaną dotąd skalę ! 

  Carrantuohill z wielkim powodzeniem występuje odtąd na koncertach w towarzystwie artystów ze świata jazzu. 
 Koncert trwa ok. 100 min. (lub 2 x 50 min). 
 

                                   

                               Carrantuohill & T.Szukalski i W.Karolak                            Carrantuohill z Urszulą Dudziak  
„... Doskonały pomysł. Połączenie stylu Carrantuohill z jazzem dało brzmienie, którego do tej pory na próżno było szukać na półkach sklepów muzycznych.  

Poza pojedyńczymi utworami nie słyszałem o przedsięwzięciu na tak dużą skalę. Powstała zupełnie nowa jakość – czego przykładem jest choćby wspólne brzmienie    
rytmów irlandzkich i saksofonu. Z muzykami Carrantuohill pracowało mi się doskonale, choć nie ukrywam, że musiałem nieco zmienić swoje podejście do rytmu..”.  

Krzysztof ŚCIERAŃSKI  
       

 
 
 
 

 

koncert ballad irlandzkich “CELTIC DREAM” 
 • program artystyczny, gdzie łączy się tradycyjną muzykę celtycką z niezwykle specyficznym instrumentem  

  jakim jest harfa w mistrzowskim wydaniu Anny FABER oraz prześlicznym głosem bardzo utalentowanej  
  wokalistki – Anny BUCZKOWSKIEJ.  
• W repertuarze – obok prześlicznych irlandzkich ballad („slow airs”) znajdują się opracowania najbardziej 
  znanych utworów z repertuaru Loreeny McKennitt oraz Mary Black, czy Eleonor McEvoy. 
 

      Anna FABER  
Wybitna harfistka, która ma w swym dorobku tysiące koncertów i recitali w całej Europie.  
Zajmuje czołowe miejsce wśród europejskich gwiazd harfy. Jej ekspresja  artystyczna,  
energia i niepowtarzalny styl gry powodują, że harfa przestaje być pojmowana  
jako wyłącznie klasyczny instrument.  
Odważnie podejmuje zupełnie nowe dla harfy przestrzenie artystyczne.  
Od niedawna wraz z zespołem Carrantuohill prezentuje zupełnie nowy, celtycki repertuar.                                      

 
                                                                                                                                                                      

    

Bazylika WNMP w Rudach (listopad 2009) 
       

 



 
 

widowisko muzyczno-taneczne ”TOUCH of IRELAND – the storm” 
 

 • Touch of Ireland to widowisko muzyczno-taneczne stworzone w oparciu o wieloletnie doświadczenia artystyczne grupy   
    CARRANTUOHILL oraz współpracującej z nią formacji tanecznej TREBLERS. 
• Carrantuohill oferuje przedstawienie artystyczne, gdzie swoją muzykę traktuje jako tło do niezwykle widowiskowego  
   irlandzkiego tańca. Na bazie wielu wspólnych prób i koncertów z wyśmienitą formacją taneczną TREBLERS został  
   opracowany program, gdzie niezwykle szeroko prezentowany jest irlandzki taniec w mistrzowskim wydaniu z licznymi  
   elementami tzw „step dance” - tak charakterystycznego dla tańca z Zielonej Wyspy.  
• Bogate stroje i finezyjne układy taneczne zachwycają każdego widza. 
• Wokalnie w programie występują w repertuarze irlandzkich pieśni Robert KASPRZYCKI lub Anna BUCZKOWSKA. 
• w produkcji zapewnia się własną scenografię, specjalną podłogę dla tancerzy, uzupełniający system oświetlenia (światła   
  dynamiczne ze specjalnymi gobosami) obsługę akustyczną i oświetleniową; 
 
 przedstawienie składa się z dwóch części (2 x 60 minut) lub w całości ok. 120 min; 
 
 

    

 

         

                         


