
Sláinte
– Irländsk, skotsk och amerikansk svängig folk-rock och egenskrivna sånger!

Sláinte spelar irländsk, skotsk och amerikansk folkmusik, blandat med rock, blues, country
och egenskrivet material. Sångaren och gitarristen är den skotska singer/songwritern Billy
Jones, verksam i Sverige sedan tidigt 90-tal men hade redan då en lång karriär i Skottland
bakom sig. Kärnan i gruppen är Billy Jones och fiolspelaren Jonas Liljeström, men gruppen
kan vid behov utökas med bas, trummor och/eller banjo.

Sláinte har bokstavligt talat tusentals spelningar bakom sig i Sverige, Danmark, Norge och
Finland och är ett av de populäraste banden på The Dubliner i Göteborg, Stockholm och
Köpenhamn, och har även gjort några mycket framgångsrika konserter på The Edinburgh
Festival. Billy har även släppt ett stort antal skivor i eget namn. Perfekt för pubar, klubbar,
firmafester, bröllopsfester med mera, men passar även för bibliotek, kulturhus, kyrkor och
äldreboenden.

Historik
Slàinte är det gaeliska ordet för "hälsa", och används ofta i betydelsen "skål". Gruppen Slàinte
uppstod i Göteborg under tidigt 1990-tal - ursprungligen med namnet Billy and the Boys - och
grundaren Billy Jones har sedan dess verkat i en ständigt föränderlig konstellation av utmärkta
musiker. I sin nuvarande form är gruppen numera en duo med honom själv som vokalist och Jonas
Liljeström på fiol, men sättningen kan vid behov utökas med banjo, gitarr, mandolin, dragspel
och/eller trummor. "Roy on the Hill" - deras senaste i en rad skivor - innehåller Billys egna låtar
med denna sättning, och även ett antal duolåtar. Musikstilen grundar sig på keltisk och amerikansk
folk- och rootsmusik, framförd med en rockig puls och alltid med känsla. Gruppen har uppträtt tre
gånger, med stor framgång, på den prestigefulla Edinburghfestivalen.

Medlemmarna
Gitarristen, sångaren och låtskrivaren Billy Jones började spela i rock/popgrupper under tidigt
1960-tal. Han föddes i Edinburgh och växte upp i det närbelägna Bathgate, en liten stad i de skotska
lågländerna där han uppträdde i olika skolband som ung tonåring. Som universitetsstudent spelade
han rockabilly, rock'n'roll och blues, och sedan - när hans musikaliska vyer vidgades - började han
spela keltisk och amerikansk folkmusik och country. Efter många år och tusentals spelningar på
olika håll i Europa och USA samt många LP-skivor, singlar och CD-skivor, bosatte han sig i
Sverige. Här har han etablerat sig som en hårt arbetande yrkesmusiker som fortsätter att spela in
sina egna sånger och ger oräkneliga konserter i Skandinavien och - självklart - hemma i Skottland.

Jonas Liljeström (fiol) föddes i i Kungälv utanför Göteborg år 1973. Han växte upp i en familj där
musiken stod i centrum - bland annat var hans morfar spelman och fiolbyggare - och han lärde sig
tidigt att uppskatta olika folkmusiktraditioner. Under tidigt 90-tal började han spela fiol på
professionell nivå. Jonas har medverkat i grupper med vitt skilda musikaliska inriktningar under
årens lopp. Han behärskar ett brett spektrum av musikstilar, inklusive romsk, judisk, nordisk,
brittisk och irländsk folkmusik, jazz, blues, bluegrass, och olika sorters östeuropeisk folkmusik.



Musik
Utdrag från några av Sláintes och Billy Jones' skivor + en livedemo finns här:
https://www.liljansmusik.com/sv-SE/grupper/sláinte/musikexempel-sláinte-43799322

Pressbilder
Pressbilder kan laddas ner här:
https://www.liljansmusik.com/sv-SE/grupper/sláinte-37226263

Stageplot

Videoklipp
Videoklipp från några av våra konserter finns här:
https://www.liljansmusik.com/sv-SE/grupper/sláinte/videoklipp-sláinte-41791623
Fullständig video från en konsert med Sláinte i Varbergs Teater 15 juli 2020 (OBS lång):
https://www.liljansmusik.com/sv-SE/grupper/sláinte/fullständig-konsertvideo-från-varbergs-teater-
44650652

Recensioner med mera
Omdömen från tidigare uppdragsgivare, recensioner och annan publicitet finns här:
https://www.liljansmusik.com/sv-SE/omdömen/sláinte-39746706

Kontaktuppgifter
Du kan boka oss genom att maila liljansmusik@outlook.com. Du kan även boka oss via
Musikcentrum Väst, som har mailadress mcv@mcv.se och telefon 031-14 40 44.
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