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25 lat na folkowej scenie !!!25 lat na folkowej scenie !!!

Zespół  CARRANTUOHILL, od  25  lat  wykonujący  muzykę  opartą  na  celtyckiej  tradycji, 
zrealizował  dotąd  ponad 2.500 koncertów w Polsce  i  na  świecie;  wydał  10 płyt  CD i  2  DVD przy 
produkcji  których współpracował m.in. z takimi artystami,  jak: Anna Maria JOPEK, Anna DYMNA, 
Stanisław SOJKA, Paweł KUKIZ, Anita LIPNICKA, Kuba BADACH, Robert KASPRZYCKI, Urszula 
DUDZIAK, Krzysztof ŚCIERAŃSKI, Marek RADULI, Tomasz SZUKALSKI, Wojciech KAROLAK, 
Maciej BALCAR...
Płyta  „INIS”  uzyskała  status  ZŁOTEJ  PŁYTY,  zaś  płyta  „SESSION-natural  irish  &  jazz”  została 
nagrodzona FRYDERYKIEM w kategorii ethno-folk oraz statusem PLATYNOWEJ PŁYTY.
Carrantuohill  wielokrotnie gościł  w Irlandii  występując na największych irlandzkich festiwalach oraz  
zdobywając tak cenne umiejętności gry „u źródeł”.

Do największych zaszczytów Carrantuohill zaliczyć należy występy w Claremont McKenna College w 
Kaliforni       na osobiste zaproszenie poety Czesława Miłosza, a także udział w największym na świecie  
festiwalu w gatunku muzyki celtyckiej – „Guinness Irish Festival” w Szwajcarii.
Atutem Carrantuohill jest to, że koncerty zespołu z powodzeniem odbywają się zarówno w atmosferze  
tradycyjnego irlandzkiego pubu jak i na największych scenach festiwalowych czy teatralnych /Przystanek 
Woodstock,  Roches  de  Celtique  (Francja),  Dancing  with  Lunasa  (Irlandia),  Guinness  Irish  Festival  
(Szwajcaria),  Guinness Tour (Rosja),  Eurofestival  (Rumunia),  Teatr  ROMA, Sala Kongresowa, Teatr  
Wielki, Dom Muzyki i Tańca.../

Carrantuohill rozpoczął współpracę z Kubą BADACHEM już w 2003 roku przy  okazji nagrania płyty INIS, 
utwór „Gdy  wrócę do Irlandii swej” nagrany właśnie z Kubą był utworem promującym całą płytę. Do tego 
utworu został również nagrany videoclip, który dzięki swojej żartobliwej formie bardzo spodobał się 
publiczności.

Obecnie muzycy  przygotowują kolejny, wspólny projekt – koncert, który  odbędzie się przed finałem EURO 2012. Kuba 
Badach wystąpi wspólnie z Carrantuohill w Kielcach 01 lipca w ogrodach Pałacyku Zielińskiego. 
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Członkowie zespołu wykorzystują tradycyjne celtyckie instrumenty:                                            
             tin whistle, bouzuki, skrzypce, bodhran, uilleann pipes…                                                          
                ... a częste wyjazdy do Irlandii są gwarancją, iż o kraju tym wiedzą... prawie wszystko.

                                               
                              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)

„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

„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 z przyjemnością  podporządkowałem się  

ich pomysłom…”
Stanisław Sojka
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