Folkclub Twente Folkclub Twente
Vrijdag 7 september:

Daithi Rua

Vrijdag 7 september:

Daithi Rua

Het eerste concert dat Folkclub Twente organiseert in het nieuwe seizoen wordt verzorgd door de
Ierse singer-songwriter Daithi Rua.

Het eerste concert dat Folkclub Twente organiseert in het nieuwe seizoen wordt verzorgd door de
Ierse singer-songwriter Daithi Rua.

Daithi Rua is Iers voor 'Rode David', de artiestennaam van David Donegan. Hij is een Ierse zanger
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