
RØGEN FORSAMLINGSHUS 
præsenterer 

 

MÂNRAN 

 
 
Mânran betyder melodi på gælisk – men også fest og underholdning 
– og det er hvad man får med dette unge skotske band. 
 

Lørdag d. 28. oktober 2017 kl. 20.30 
Dørene åbnes kl. 18.30 - spisning kl. 19. 

 
Billetpriser: Medlemmer 175 kr. - Ikke medlemmer 225 kr. 

Et måltid mad 75 kr. 
Billetkøb: 
Netbank og MobilePay: Stig Madsen, stig.roegen@gmail.com  - 61 66 61 96 - Send mail, 
sms eller ring. 
Jesper Land Gregersen, jesperland55@gmail.com  - er for tiden i Afrika og kan kun 
modtage mail. 

www.roegenforsamlingshus.dk 
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MÂNRAN i DANMARK 

Koncert i Røgen Forsamlingshus 

 
 

Mànran er et af de helt store skotske folkrock bands. Deres høj-tempo skotsk-gæliske musik, 
både moderne folk og traditionel gør lykke hos både publikum og anmeldere. Som de eneste har 
de både Highland pipes og Uilleann pipes med på scenen på én gang og med deres unge, 
energiske tilstedevær og en unik musikalsk blanding af skotske traditioner og 
instrumenter, dygtigt blandet med funk, jazz og rock, har de blæst såvel anmeldere 
som publikum omkuld i hele Europa.  
 
Med en turné i forbindelse med deres andet album ”An Dà Là” er det nu igen blevet 
Danmarks tur til at få besøg de skotske krudtugler.  
 
Dette spændende, skotske folkrockband har begejstret publikum og kritikere overalt, fra Celitic 
Connections i Glasgow til festivaler i Frankrig, Spanien og Danmark.  
 
De blander gælisk og engelsk, keltiske traditioner og nutidig musik på deres helt egen måde og får 
en smittende og karakteristisk lyd ud af det.  
 
Som få andre bands evner Mànran at skabe en fest og en uforlignelig musikoplevelse 
for alle. Om det er med fuld smæk på eller i den stille ballade; instrumentalt eller med 
sang; vikles publikum ind i bandets enestående lydunivers, centreret omkring de 
traditionelle instrumenter i skøn forening med en rytmesektion af bas og trommer, der 
får hjertet til at springe et par slag over. 
 
Mànran er: 
Ewen Henderson: Vokal, Violin, Highland Pipes, Fløjte,  
Gary Innis: Harmonika, Keyboards 
Ross Saunders: Bas, Vokal 
Ryan Murphy: Uilleann Pipes, Fløjte 
Mark Scobbie: Trommer, Percussion 
Craig Irving: Guitar 
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