
Folkclub Twente
Vrijdag 26 mei

Locatie: Eetcafé en Zalen "De Buren"
Beckumerstraat 2, 7548 BG Boekelo

  Voor reserveren bel 06-53873390 of 06-14472456 of stuur
een email naar folkclub@dds.nl   –   Website: folkclubtwente.nl

Folkclub Twente, een podium voor folk en wereldmuziek

Vrijdag 26 mei, 20.30 uur
Entree: € 15,-   donateur/student: € 12,-

 Boanna Boyne

De Gelderse band Boanna Boyne ontstond in 2018 toen enkele muzikanten elkaar vonden bij het 
maken van traditionele Ierse folkmuziek. Al vanaf dat eerste begin speelt de band behalve 
traditionals ook eigen repertoire dat wordt geschreven door meerdere liedjesschrijvers. Waar de 
meeste mensen Ierland vooral kennen van de pubs en groene heuvels heeft het land ook een 
rijkdom aan verhalen en mystieke plekken. De band laat zich hier erg door inspireren en probeert 
met zijn muziek een stukje van die Ierse passie over te brengen. Het is met name het folklore deel 
van deze verhalen waar de liedjes over gaan. 
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