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Tørfisk er gået ombord i 2015. Vi glæder os til hvert et spillested (nye som gamle) og til at spille for glade 
mennesker (unge som ældre). TØRFISK ser frem til hver og en af de oplevelser, hver eneste koncert giver os 
og vi må sige det igen tyder på et fantastisk år. 

2015 er året hvor Tørfisk udgiver en ny CD -, nr. 18 i rækken, som vi glæder os til at præsentere for jer, endnu 
en CD fyldt med helt nye og friske sange. 

(Vi er næsten færdige i studiet med indspilningen af vores nye CD – som vi udgiver her i foråret, - der er 
allerede kommet helt friske nye sange med fra scenen, som vi fortsat håber I vil tage godt imod) 

    

Siden 1981 har TØRFISK leveret soundtracket til Vestjylland. Thyborøn-gruppen TØRFISK hører til blandt de 
allerbedste i Danmark til at forene irsk-inspireret folkemusik med egne kompositioner og personlige tekster. 

De synger, spiller og underholder, så det er en fryd - med typisk vestjysk charme, som ikke er til at stå for - og 
er en stensikker succes med deres lytteværdige, morsomme og exceptionelle repertoire. Samtidig er TØRFISK-
drengene dygtige musikere, som forstår at udnytte musikken sammen med deres helt stærke side: de 
karakteristiske, vestjyske, forblæste mande-stemmer. 

TØRFISK’s skæve, finurlige og vedkommende tekster afslører masser af fin sans for tilværelsens sjove sider, 
kombineret med friske melodier og udadvendt optræden er underholdningen på topplan. Naturlig charme, humor 
og ægthed, er TØRFISK i en nøddeskal. 

Med en masse erfaring fra den danske musikscene, og med 17 CD’er og 2 DVD udgivelser i ”nettet” har 
TØRFISK stadig stor energi, spilleglæde og et gevaldigt glimt i øjet og vel at mærke med den samme 
besætning, som da det hele startede med TØRFISK i 1981. 

Trods (eller på grund af) de 33 år på bagen, er TØRFISK: 

 Anker Hviid (201061): bouzouki, fløjte, harmonika, sang, 4 børn, 1 kone og 2 kolde fodboldben.  
 Bent Kirk (241258): bas, sang, 4 børn (mindst), 1 kone og 1 gammel biograf.  
 Egon Kirk (100462): adskillige banjoer (alt for mange), mandolin, sang, 3 børn, 1 kone, en stor 

Folkevogn og en lille Ford.  
 Bent Bro (010961): guitar, sang, 3 børn, 1 kone (endnu) og 1 brugt føntørrer. 
  Link til pressefoto på www.torfisk.dk:  http://www.torfisk.dk/presse.html         
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