
♪ Muzyka w Irlandii 
♪



● Irlandzkie zespoły folkowe


Muzyka folkowa – gatunek muzyki 
popularnej wywodzący się z muzyki 
ludowej. Często muzyka folkowa jest 
określana jako europejska muzyka 
ludowa.



Anúna – irlandzka grupa chóralna, 
założona w 1987 roku w Dublinie przez 
Michaela McGlynna.



Celtic Woman – irlandzka grupa muzyczna 
utworzona w 2004 roku, wykonujący 
głównie muzykę celtycką.



Planxty – irlandzka grupa muzyczna 
założona w 1970 roku przez Christy'ego 
Moore'a, Dónala Lunny'ego, Liama 
O'Flynna i Andy'ego Irvine'a.



● Irlandzkie zespoły popowe

Muzyka pop – ogólnie muzyka popularna, 
termin ten jest jednak wieloznaczny, w 
najszerszym sensie oznacza każdy rodzaj 
muzyki rozrywkowej, niezależnie od jej 
charakteru



The Corrs - irlandzki zespół muzyczny, 
grający muzykę z pogranicza popu, rocka i 
folku. Tworzy go rodzeństwo – trzy siostry 
i brat.



Jedward – irlandzki duet muzyczny, 
złożony z braci bliźniaków - Johna i 
Edwarda Grimes



Westlife – irlandzki boysband wykonujący 
muzykę pop. Tworzyli go: Kian Egan, 
Shane Filan, Mark Feehily, Nicky Byrne.
Do 2004 r. członkiem 

boysbandu był również
wokalista 
Brian McFadden.



One Direction – brytyjsko-irlandzki boysband. 
W jego skład wchodzą Liam Payne, Harry 
Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik i Niall 
Horan. W VII brytyjskiej edycji programu 

X Factor zajęli trzecie 
miejsce. 



● Irlandzkie zespoły rockowe

Rock - ogólna nazwa całego szeregu 
stylów muzycznych, wywodzących się z 
rock and rolla oraz rhythm and bluesa i 
bluesa. 



U2 – irlandzki zespół rockowy, powstały w 
Dublinie w roku 1976, pod nazwą U2 
występujący od 1978. W jego 

skład wchodzą: Bono, 
The Edge, 
Adam Clayton 
i Larry Mullen Jr.



The Script - trio pochodzące z Dublina, 
które tworzą: Danny O’Donoghue (wokal, 
klawisze), Mark Sheehan (gitara) i Glen 
Power (perkusja).



God Is an Astronaut – irlandzki zespół
rockowy założony w 2002 roku w Glen of 
the Downs.



Thin Lizzy – irlandzki zespół muzyczny 
wykonujący klasyczny hard rock oraz 
heavy metal.
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