Amarinhados e experimentados, estes cinco marinheiros-musicos
trazem a sua experiência, a sua generosidade musical e a sua alegria.
A música empolgante, calorosa, alegre, atmosfera jovial e um
repertório rico em emoções e em histórias humanas, está presente
no grupo Strand Hugg.
Duração do espectáculo : 1h30 - 2h.
Possibilidade de se adaptar a condições particulares e de modular em
várias passagens.
Contacto
Pierre Pichard
pierre@strandhugg.fr
0033 (0)2 33 50 73 71
0033 (0)6 83 342 342
Site web : www.strandhugg.fr
Pagina Facebook : Strand Hugg
Design : Marie Guérinel - 07 86 20 95 58 - marie.guerinel@gmail.com
Logo : Hélène Coudray - http://helenecoudray.ultra-book.com

Folk marinho normando

Originàrios da Normandia, eles usam os seus talentos musicais
vindos de horizontes diversos, para interpretar dum modo pessoal
os clássicos da musica traditional que se ouviam antigamente
na costa ou a bordo de grandes navios. Com eles se podem ouvir
composições originais e adaptações fiéis a esta cultura, tão rica e
ainda tão viva.
Presente nas grandes cenas de canto de marinheiro desde os anos
90, o grupo Strand Hugg nascido em Granville em 1988, navega
por festivais, concertos, festas do mar e também em animação de
veleiros tradiçionais, nas costas de França como no estrangeiro
(Inglaterra, Suiça, Itália, Alemanha, Holanda...).
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Strand Hugg

Strand Hugg (razia na costa en lingua
vicking) é um nome que vem do alto
mar e que recorda a herança
Normanda e
marítima da costa
da Mancha. Com
este grupo original, esta epopeia
tumultuosa
transformou-se
no desembarque
musical e festivo
para o qual estes
marinheiros-músicos vos convidam
com alegria.

Jacky Beaucé
canto,
violino,
mandolin,
banjo,
flauta
irlandesa,
uilleann pipe,
ukulele

canto,
percussão,
bateria

Yannick Beaucé

canto principal,
acordeão diatónico
(concertina),
cavaquinho, ukulele,
saxophone, whistle

Claude Rayon
canto, viola,
ukulele,
whistle

canto,
contrebassa,
whistle

Deny Le françois

