
Irlands vei til suksess i Melodi Grand Prix.
Det er over 10 år siden Irland sist vant Melodi Grand Prix, men vår kjærlighet til musikk og dans er fortsatt høyst levende, og kanskje mer nå
enn noen gang tidligere.  

Med syv seire så langt, er Irland det landet med størst suksess i Melodi Grand Prixs historie. Dana var den første til å få æren med “All Kinds of
Everything” i 1970. Hun ble etterfulgt av Johnny Logan i 1980. Johnny Logan går under tilnavnet “Kongen av Grand Prix”, ettersom han har
vunnet konkurransen tre ganger, sist med sangen “Why Me?”, som ble sunget av Linda Martin i Sverige i 1992. Og i år er vi tilbake i Sverige,
hvor vi håper at Ryan Dolan kan bringe trofeet tilbake til den grønne øya.

Musikk er en uunnværlig del av irsk kultur, alt fra tradisjonelle irske sanger som forteller historier om vår fortid, til dagens moderne artister som
U2 og Van Morrison som har oppnådd verdensomspennende suksess. Dans står også i hjertet av irsk kultur og kulturarv, særlig tradisjonell
irsk dans som har blitt revolusjonert av den globale suksessen til Riverdance.

Den irske øy er alltid et flott sted å besøke, men det er spesielt unikt i 2013 på grunn av The Gathering Irland 2013. Dette er en ettårig feiring
av alt som er irsk - folket, den unike kulturen, arven og den rike historien. Det irske folk åpner sine armer og inviterer alle med irsk tilknytning
til å komme og oppleve vår berømte 'céad míle fáilte' (hundretusen ganger velkommen).

I 2013 organiseres over 2500 arrangementer av lokale mennesker over hele øya. Det er en tettpakket timeplan med kommende festivaler,
deriblant Galway Arts Festival, Cork Jazz Festival og en Riverdance Gathering - det globale irske dansefenomenet som ble introdusert
gjennom Melodi Grand Prix. Over 23 millioner mennesker verden over har sett dansen live i over 350 byer, og den er fortsatt like populær i
dag som den var da den entret verdens scene i Irland i 1994, i forbindelse med Eurovision Song Contest.

Irsk musikk har en unik evne til å fange folks oppmerksomhet og til å dele gamle irske historier og fortellinger. Enten det er en fortelling om en
Galway-jente, en legende fra en gammel irsk krig eller en historie om den første invasjonen av vikinger ved irskekysten, så har irsk musikk en
måte å få musikerne og de som lytter til å føle seg som en del av historien.

Til slutt

For mer informasjon, pressehenvendelser, eller hvis du ønsker å delta på noen av gruppeturene for pressen, kontakt Cian O'Callaghan på
cocallaghan@tourismireland.com eller +4533177234.

Merknader til redaktøren:

For mer informasjon om Irland, vennligst besøk vår nye nettside www.ireland.com

Vårt oppdaterte mediarom er tilgjengelig på http://media.ireland.com

Ryan Dolan representerer Irland i årets Melodi Grand Prix.

For å vinne en tur til Irland klikk her: http://www.ireland.com/en-no/campaign/normal-campaign/2013/04/love-irish-music
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