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Torsdag d 11. november 2010 danner Alling Beboerhus rammen om en helt unik koncert med legendariske 
Paddy Doyles. 
 
Hvor mange musikere der i korte perioder har siddet ind med Paddy Doyles har vi simpelthen ikke tal på. 
Men listen ville i hvert fald blive lang, musikere nok til fire versioner af Paddy Doyles, og det har der da også 
været - mindst! Men ingen så velspillende, som denne foreløbig sidste, som blev ”grundlagt” på Tønder 
festivalen en sen nattetime for nogle år siden af de to ex-paddydoyler Leif Ernstsen og Alan Klitgaard. Den 
første hævdede hårdnakket at der var et behov, den sidste endte med at indvillige i at være med til at 
undersøge sagen, mod at han fik lov til at udpege de øvrige medlemmer af det nye band. Det blev til to af 
landets bedste unge folkemusikere Rasmus Zeeberg og Steffan Sørensen, én af landets fineste ”irske” 
instrumentalister Bjarne Schmidt, og med en forsinkelse på mere end 30 år, endelig til et formaliseret 
samarbejde med Rod Sinclair. I 2005 overlod Ernstsen så sin plads til endnu en begavet ung musiker. 
 
Paddy Doyles introducerede det danske publikum for mange af de “klassiske” irske sange. Det er mere end 
35 år siden, og der er ikke mange af dem tilbage på repertoiret. Ikke fordi der er noget i vejen med sangene, de 
sled bare så meget på hinanden, band og sange, at de til sidst måtte skilles. 
 
Nu som dengang er de skægge sange, de uartige sange og, ikke mindst, kærlighedssangene en integreret del af 
repertoiret, men ellers er vægten vel langt hen ad vejen lagt på sange, gamle eller nye, der udtrykker meninger 
og standpunkter. Noget de også selv forbeholder sig ret til at gøre fra scenen.  
 
Tiden er til musik der udtrykker samhørighed, fællesskab og glæde, men også eftertænksomhed, engagement 
og holdninger. 
Det gør Paddy Doyles’ musik. 
 

Allan Klitgaard  (sang, whistle) 
Rod Sinclair  (sang, 5-str. banjo, guitar) 
Ole Pettersson (mandolin, tenorbanjo, guitar) 
Rasmus Zeeberg (guitar mandolin) 
Peter Eget  (sang, harmonika) 
Steffan Sørensen (kontrabas violin) 

Arr: Alling Beboerforening 


