
Irlannin tie Eurovisio-menestykseen
Irlannin edellisestä Eurovisio-laulukilpailuvoitosta on kulunut jo yli kymmenen vuotta, mutta rakkautemme musiikkiin ja tanssiin elää ja voi hyvin,
ehkäpä enemmän kuin koskaan ennen.  Kaipuu tunnetusti lisää tunteiden paloa.

Seitsemällä voitollaan Irlanti on Euroviisujen historian menestyksekkäin maa. Ensimmäinen irlantilainen voittaja oli Dana vuonna 1970
kappaleellaan All Kinds of Everything. Seuraava oli Johnny Logan vuonna 1980. ’Euroviisujen kuningas’ Logan on voittanut kilpailun
kolmesti, viimeksi laulullaan ’Why Me?’, jonka esitti Linda Martin Ruotsissa 1992. Tänä vuonna kilpailu on jälleen Ruotsissa, ja Irlannin toivo,
Ryan Dolan, lähtee hakemaan pystiä takaisin vihreälle saarelle.

Musiikki on tärkeä osa Irlannin kulttuuria, alkaen menneisyydestämme kertovista perinteisistä lauluista aina nykypäivän artisteihin, kuten U2
ja Van Morrison, jotka ovat saavuttaneet maailmanlaajuista menestystä. Tanssi on myös ollut Irlannin kulttuurin ja perinteiden sydämessä,
varsinkin perinteinen irlantilainen tanssi, jonka Riverdancen maailmanlaajuinen suosio on mullistanut.

Irlannin saari on aina erinomainen vierailukohde, mutta varsinkin 2013 on erityinen vuosi. Koko vuoden kestävä The Gathering Ireland 2013
juhlii kaikkea irlantilaista – sen kansaa, sen ainoalaatuista kulttuuria, perintöä ja rikasta historiaa. Irlannin kansa haluaa avata sylinsä ja
kutsua mukaan kaikki Irlannin ystävät kokemaan ‘céad míle fáilte’ (satatuhatta tervetuliaista), mistä olemme tunnettuja.

Paikalliset asukkaat ovat järjestäneet yli 2500 tapahtumaa vuoden mittaan eri puolilla Irlantia. Tiukassa festivaaliohjelmassa on mukana
mm. Galway Arts Festival, Cork Jazz Festival sekä Riverdance Gathering – maailmalle Euroviisujen kautta levinnyt irlantilainen tanssi-ilmiö.
Yli 23 miljoonaa ihmistä on nähnyt sen lavalla yli 350:ssä kaupungissa, ja se on edelleen yhtä suosittu kuin vuonna 1994 jolloin se valloitti
maailman Eurovision laulukilpailun aikana Irlannissa.

Irlannin musiikki kykenee ainoalaatuisella tavalla valloittamaan kuulijoidensa mielikuvituksen ja herättämään Irlannin vanhat tarinat eloon. Oli
kyseessä sitten Galwayn tytön tarina, legenda vanhasta irlantilaisesta sodasta tai vaikka tarina ensimmäisestä viikinkivaltauksesta Irlannin
rannikolla, irlantilainen musiikki pystyy tempaamaan sekä esittäjät että kuulijat mukaan tarinaansa.

Lisätietoja, mediatiedustelut sekä toimittajien ryhmämatkatiedustelut:

Cian O’Callaghan cocallaghan@tourismireland.com tai +4533177234.

LOPPUU

Huomioita toimittajalle:

Lisätietoja Irlannista löytyy kotisivuiltamme www.ireland.com

Päivitetty mediahuoneemme on osoitteessa http://media.ireland.com .

Ryan Dolan on Irlannin edustaja Eurovision tämänvuotisissa laulukilpailuissa.

Voit voittaa matkan Irlantiin täältä: http://www.ireland.com/en-no/campaign/normal-campaign/2013/04/love-irish-music
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