St Andrew’s Church
Hvitfeldtsplatsen 2, Gothenburg

Saturday 7 September
Lunchtime concert
(60 kr / pensioners 40 kr / students free)
12:15–12:35 Hayley Reardon
12:35–13:00 Ryan O'Reilly
Evening concert (100 kr)
19:00–19:30 Hayley Reardon
19:35–20:20 Ryan O'Reilly
Ryan O'Reilly & Hayley Reardon play original singer/songwriter music in the Irish
and American style. Ryan is from Oxford UK and Hayley is from Boston in the USA.
The pair met in Nashville and last year toured Germany and Denmark together.
Inspired by great Swedish artists like Tallest Man on Earth and First Aid Kit, Ryan &
Hayley are excited to be touring in Sweden together for the first time to sing
harmonies together and perform original songs reflecting their real life experiences.
This will be Ryan O'Reilly's second appearance at St. Andrew's Church, after
performing here with Canadian harmony trio The O'Pears in 2017, on a tour of
churches across Europe and Canada.

---------------------Ryan O'Reilly (Oxford, UK) är en låtskrivare med irländska rötter och engelsk
uppväxt som berättar skarpt om människor. Hans debutalbum The Northern Line –
vilket släpptes av Qatars första skivbolag (DNA Records), har streamats över en
million gånger på nätet och varit med i tyska radiospelnings topplistan – bjuder också
på mörk humor och fatalism.
Hayley Reardon (Boston, USA) har en särskild röst och poetiska låttexter som är
kuslig bra på att dra in lyssnaren till en plats av klarsyn och reflektion. Hayley har
skapat och släppt musik sedan tonåren och nu börjar hennes musik nå en bredare
publik i Europa.
Ryan och Hayley träffades i en gitarrbutik i Nashville i 2016. Ryan var där för att
skriva låtar till sitt andra album I Can’t Stand the Sound och Hayley pluggade musik.
I slutet av 2018 började de skriva och uppträda tillsammans och åkte på en lyckad
turné i Tyskland och Danmark. I maj 2019 släpptes Ryans låt ”Good Enough” med
Hayleys harmonier och musikerna planerar att skriva och spela in ett album
tillsammans efter sin höstturné i Sverige och Norge. På turnén spelar Ryan och
Hayley både själva och ihop. Välkommen hit!
----------------------

