
 

Calum Stewart Trio  

Calum Stewart Trio spiller skotsk, irsk og bretonsk folkemusik i verdensklasse og udfordrer hele 
tiden traditionen og hinanden, tilfører nye elementer og krydser musikalske grænser. De 
blander gamle melodier med nyskrevne kompositioner i et eminent, inspirerende og nærmest 
magisk sammenspil. 

I 2014 var Calum Stewart og Heikki Bourgault med knap 20 koncerter på deres 2. DK turné og 
tog publikum med storm. I 2015 udvidedes til en trio med en af Bretagnes bedste 
kontrabassister Yann Le Bozec, og publikum kan på turneen d. 30. marts-14. april se frem til 
endnu flere unikke koncertoplevelser med fantastisk keltisk musik i et utrolig flot og dynamisk 
sammenspil og ikke mindst musikernes virtuose behandling af deres instrumenter. 
 
Trioen er netop gået i gang med forberedelse af deres første cd udgivelse, som forventes at 
udkomme januar 2017. 
 
Calum Stewart  
er en af sin tids førende fløjtenister og sækkepibespillere (Uilliann Pipes) med rødder i den 
traditionelle musik fra sit hjemland, det nordlige Skotland. Med sin kraftfulde, distinkte og lyriske 
spillestil, med på samme tid en eventyrlig lethed og teknik, er hans unikke spillestil blevet 
udviklet gennem både de skotske, irske og bretonske traditioner. 
 
Calum har arbejdet med en lang række europæiske musikere og spillet mange forskellige 
genrer. Dette har bidraget til, at han har skabt sin egen og i den grad unikke spillestil, og han 
fortolker derfor den keltiske musik på sin helt egen måde.  
 
Heikki Bourgault  
kommer fra en ny generation af guitarister og favner den bretonske musiks stærke traditioner. 
Han har et meget stærkt fundament i den bretonske musik- og dansetradition og skubber 
grænserne for, hvad der er muligt med den åbent stemte guitar. Han mestrer en fantastisk 
teknik med guitaren stemt i DADGAD, hvilket giver en åben, farverig og fyldig klang, hvor de 
underste strenge er baseret på droner, som duplikerer effekten af en sækkepibe på guitaren. 
 
Yann Le Bozec  
er en eminent og meget erfaren musiker, spiller i mange forskellige sammenhænge og er som 
en af Bretagnes fineste kontrabassister meget efterspurgt som både studie- og turnerende 
musiker.  
 
Cd udgivelser:  
2011: ’Calum Stewart & Heikki Bourgault’  
2014: ’Hunter’s Moon’  
 
 
Om Calum & Heikki sagde publikum i 2014 bl.a.: 
– "Eminent, splendid... der er ikke nok superlativer til at yde retfærdighed til dette musikalske 
nærvær. STOR cadeaux"!!  
 

– "Hold da op, en oplevelse. Helt fantastisk"!  

 

– "Jeg er imponeret, fortryllet og forelsket"!  
 

– "Utroligt sammenspil og total beherskelse af instrumenterne. En ren nydelse".  
 

– "…The Calum Stewart-Heikki Bourgault duo is a genuine musical unity. Their individual skills 
melt into charming music, serious and light. A concert to remember!"  

www.calumstewarttrio.com  
www.facebook.com/calumstewart.heikkibourgault  
www.facebook.com/calumheikki  

http://www.calumheikki.com/
http://www.facebook.com/calumstewart.heikkibourgault

