
 

 
INSPIRATIONAL RELEASE 
 
Muziek uit Ierland 
 

Ben jij een liefhebber van Ierse muziek? Al eeuwenlang creëert het eiland 

Ierland zijn eigen unieke musicale mix. Het is een geliefd deel van de cultuur en 

wordt van generatie op generatie doorgegeven. En het is over de hele wereld 

bekend, van gevestigde artiesten als U2, Van Morrison, Sinead O’Connor, Enya 

en The Script tot nieuwe bands en muzikanten, zoals Hozier, The Strypes, Two 

Door Cinema Club en Niall Horan van One Direction. Ierse muziek is zeer divers 

en omvat zowel de traditionele Ierse folk als  straatmuzikanten in Dublin, tot 

het Jazz Festival in Cork en intieme optredens in pubs in Belfast. Ierland heeft 

voor alle muziekliefhebbers iets te bieden! 

 

 
 

Traditionele Ierse muziek 

Het Ierse muzikale erfgoed ontdekken is een genoegen: 400 jaar muziek, beïnvloed door 

folk, jigs en reels en horlepijpen, bij elkaar goed voor een geluid met een bepaald soort 

power. In de traditionele Ierse muziek kom je uitbundige liedjes tegen waarbij je niet stil 

kunt blijven zitten, maar ook ontroerende ballads waarbij niemand het droog houdt. 

Traditionele Ierse muziek wordt gemaakt met verschillende (inheemse) 

muziekinstrumenten, waaronder de uilleann pipe (een Ierse versie van een doedelzak), 

viool, bodhrán, Keltische harp, fluit, accordeon en de lambeg (grote Ierse trommel), die 

samen zorgen voor dat onmiskenbare geluid. Denk hierbij aan artiesten als The 

Gloaming, Saint Sister, Christy Moore, Glen Hansard, Lankum, Ye Vagabonds, James 

Vincent McMorrow 

 

Muziek in Dublin 

Dublin heeft vele muziekgrootheden voortgebracht zoals U2, Thin Lizzy, Sinead 

O’Connor, The Frames, Imelda May, The Script en Kodaline,  maar The Chieftains en The 

Dubliners zijn een klasse apart. Deze twee bands verspreiden de trad sound van Ierland 

over de wereld en werkten samen met grote namen als Bob Dylan en Willie Nelson. Ze 

beïnvloeden ook talloze artiesten, waaronder Sinéad O’Connor, een sean-nós (oude stijl) 

zangeres vermomd als rockster; The Corrs, die groot werden als trad muzikanten; en 

The Pogues, waarvan de onstuimige versie van “The Irish Rover” met de The Dubliners 

een absolute klassieker is.  

 

Hedendaagse muziek in Ierland 

Nieuwe bands en muzikanten, zoals Hozier, Snow Patrol, The Strypes, Two Door Cinema 

Club en Niall Horan van One Direction, kunnen over de hele wereld rekenen op 

bewonderaars. Maar ook gevestigde bands zoals U2, Van Morrison en Enya hebben al 

jaren geleden een plek in de hitlijsten veroverd. The Strypes klinken als een combinatie 

van The Yardbirds en The Small Faces en hebben de beste album van het jaar 

opgenomen.  

 

 



 

Ierse muziek om thuis te luisteren 

De beste plek om Ierse muziek te ervaren, is in de traditionele pubs. Tussen de Guinness 

en houten hoekzitjes, vinden de muzieksessies plaats en wordt er op de violen getokkeld, 

de bodhráns geslagen en aan de accordeons getrokken. Maar omdat reizen momenteel 

helaas wordt afgeraden, hebben we een lijst met aanraders gemaakt die Ierland bij je 

thuis brengen: 

 

Op Spotify: 

 

50 Irish Folk Songs - 

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX7Y2xcY13mN1?si=ptQEhPsBR3GTvz1FeMSciA  

Irish Folk: Jigs & Reels 

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX9HwI3Crikcm?si=5GTirlfqSjiGZVpOVmLOEw  

Irish Folk: Ballads - 

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX2ULa1Ss8vbo?si=kKHLAad8SoGvkcdf7zRcSA 

A Breath of Fresh Eire  - https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXcvmeS1jhCQv   

Hands in the Eire  - https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX63PYMQ8zvjh    

 

Op YouTube:  

 

Enya – Only Time  - https://www.youtube.com/watch?v=7wfYIMyS_dI   

Hozier – Work Song  - https://www.youtube.com/watch?v=nH7bjV0Q_44    

The Cranberries – Zombie (Acoustic Version)   - 

https://www.youtube.com/watch?v=G6Q2KSL_CqU    

Walking on Cars – Speeding Cars   

https://www.youtube.com/watch?v=w5h4yJ-BpL4    

https://www.youtube.com/watch?v=g-aaf9c52Ww (also available as Gaeilge !)    

The Coronas – Heroes or Ghosts  - https://www.youtube.com/watch?v=y1h4ELzk_-I    

Mick Flannery – Fool  - https://www.youtube.com/watch?v=ErEiLEbU68Q    

Damien Rice – 9 Crimes   - https://www.youtube.com/watch?v=VMGh3Ts5-WQ   

Damien Rice - Cannonball - https://www.youtube.com/watch?v=gRARTIdYEqw   

Kodaline – All I Want  - https://www.youtube.com/watch?v=n6BwAWiHcSg    

U2 – Every Breaking Wave (Acoustic Version)  - https://www.youtube.com/watch?v=95P-

1w4sRdo   

Glen Hansard & Marketa Iglova– Falling Slowly  - 

https://www.youtube.com/watch?v=FkFB8f8bzbY   

The Gloaming – The Sailor’s Bonnet  - https://www.youtube.com/watch?v=JOAaJoZyg1I  

Lisa Hannigan – The Fall  - https://www.youtube.com/watch?v=bYubEn15eH4  

Lankum – The Young People  - https://www.youtube.com/watch?v=JxKx-BBWX8Q  

Ye Vagabonds – Lowlands of Holland - https://www.youtube.com/watch?v=xBSO5SJBzuA  

David Gray & Dervish – The West Coast of Clare 

https://www.youtube.com/watch?v=KQITk81OCWc  

 

Beeldmateriaal: https://we.tl/t-XqlhKBcaQ3 

 

Voor meer informatie:  

Tourism Ireland     Public relations for Tourism Ireland 

Danielle Neyts     Laurence Hannon 

02/643.21.21      0479/63.00.02 

dneyts@tourismireland.com    laurence.hannon1@gmail.com  

 

Klik hier voor onze mediasite –  media.ireland.com 
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