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Torsdag 3. nov.

kl. 17:00 & kl. 20:00

Foredrag

Til Søs med
MIKKEL BEHA

Fors. 245,-/dør 245,-

Fredag 4. nov.
kl. 20:00

Rock

The
SAVAGE ROSE

295,-/350,-

Tag med på en eventyrlig og berigende rejse, når
Mikkel Beha deler ud af sine mange oplevelser og
rejser til søs - bl.a. på familiens båd Havana.
The Savage Rose, ført an af Annisettes sjælfulde og store stemme, har spillet
og sunget sig vej gennem tre generationer og formår til stadighed at gøre hver
eneste koncert til en stærkt nærværende og unik oplevelse. Med en efterhånden sjældent set blanding af spirituel og oprørsk energi, betager, omfavner og
udfordrer The Savage Rose sit publikum, og inviterer med på en musikalsk og
sjælelig rejse.

Søndag 6. nov. Blues i Raschs Pakhuz
kl. 15:00 Dr. Friis Blues Clinic feat.
90,-/110,-

Fredag 11. nov.
kl. 20:00

TROELS SKOVGAARD
Dancehall Reggae for hele familien!

Med kæmpe hits, strålende personlighed og en enestående stemme har
Wafande sunget sig ind i danskernes hjerter. På scenen er han uden tvivl en
af landets bedste entertainere, der gang på gang tryllebinder publikum med
hits som ”Se Mig I Dag”, ”Django”, ”En Anden” for bare at nævne nogle få.

WAFANDE

150,-/175,-

Lørdag 12. nov.
kl. 20:00

Pop

PAGE FOUR

170,-/190,-

Søndag 13. nov. Jazz i Raschs Pakhuz
kl. 15:00 JESPER
150,-/175,-

Fredag 18. nov.
kl. 20:00

THILO
ALL STARS

195,-/250,-

“TRIBUTE TO JAZZ”
Pop

HYMNS from
NINEVEH
+ support

150,-/175,-

Lørdag 19. nov.
kl. 21:00

Pop

HIT MED
80’ERNE

Søndag 20. nov. Jazz i Raschs Pakhuz
kl. 15:00 KJELD LAURITSEN møder
90,-/110,-

Pop

FOLKEKLUBBEN

220,-/240,-

40,-/60,-

og EventyrOrkestret
Comedy

WARBERG
COMEDY
TOUR 16

270,-/270,-

Lørdag 27. nov. Jazz i Raschs Pakhuz
kl. 15:00 JAN LUNDGREN
Lørdag 3. dec.
kl. 20:00

20,-/40,-

Søndag 4. dec.
kl. 15:00

er:
ionen byd
Som traditnder Jul«!
»Op u
90,-/110,-

klub
Jazz holm og
r
Bo n ikhuzet to
Mus senterer ikpræ ske mus
sven er.
ikon

og GEORG RIEDEL

UPCOMING
i Raschs Pakhuz

Warberg er en af Danmarks mest produktive komikere og er bl.a. elsket for
sine skarpe oneliners. På WARBERG COMEDY TOUR ’16 kan publikum dog
også se frem til at se en helt ny side af den populære herre, da han i dette
show underholder med nogle lidt længere jokes, end man er vant til fra hans
hånd. Det hele bliver selvfølgelig stadig serveret i det samme høje tempo, der
også kendetegner hans stil.
Jan Lundgren har en anerkendt position som en af Nordens fineste pianister.
Han mestrer forskellige genrer med overlegenhed og er eftertragtet som en lydhøre akkompagnatør. Bassisten og komponisten Georg Riedel lavede i 60’erne
den navnkundige og epokegørende ”Jazz på Svenska” med pianisten Jan
Johansson, og han har senere komponeret musikken til mange Astrid Lindgrenfilm, bl.a. Pippi- og Lille Ida-sangene.
Kom og oplev det seneste nye Bornholms musikalske undergrund har at byde
på. Upcoming rockbands står klar på scenen i Raschs Pakhuz for at vise
publikum, hvad de er lavet af. Kom og oplev morgendagens stjerner!
Præsenteres af hele øens øveforening: Rytmisk Musik Bornholm.

Simon Jul er en komiker, skuespiller og ikke mindst en aktiv musiker, der har
spillet musik siden sin barndom. Professionelt startede Simon Jul i 1998 med
at indspille et Remix for Malk De Koijn.

SLAUGHTER
Akustisk

NOAH
NOAH TAGER PÅ AKUSTISK TURNÈ

– i Klemensker kirke

Søndag 11. dec.
kl. 15:00

Jazz i Raschs Pakhuz

Six String Slaughter blev dannet i 2007 og består af tidligere medlemmer
fra Corpus Mortale, Ironfire and Deadicated. Med noget der nærmer sig et
kvart århundredes erfaring, har medlemmerne en old-school indgangsvinkel
til Dødsmetal-genren, hvor den traditionelle Amerikanske stil kombineres med
den Skandinaviske sans for stemning og melodi. Det hele toppes af med en
sund dosis Thrashmetal med rødder i 80’erne og 90’erne.
NOAH har siden gennembruddet i 2012 leveret stemningsfuld og fængende
dansksproget pop. Er nu aktuel med singlen ’Vi brænder’, som er forløberen
til et kommende album og annoncerer samtidig en række akustiske koncerter
til efteråret. Bag navnet NOAH gemmer sig sanger og sangskriver Troels
Gustavsen.
Den danske sangerinde har samlet en akustisk trio bestående af hende selv
og de to guitarister Jens Runge og Jacob Funch, når hun gæster en række
kirker rundt om i landet. Publikum kan forvente en kombination af det prøvede, det nye, det soulede, det bluesede og det jazzede - alt det, som Hanne
Boel er gjort af.
Arrangeret i samarbejde med Lions Klub.

KRISTIN KORB Trio
feat. MÅRTEN LUNDGREN

150,-/175,-

Onsdag 21. dec. Wall of Wonders
kl. 21:30 – 03:00 WHITE CHRISTMAS
50,- Entre efter kl. 23:00: kr. 100,-

Søndag 25. dec.
Kl. 23:00 – 03:00 CHRISTMAS CLUB

20,-/40,-

Popsang til den tænkende hjerne og det bankende hjerte. Det er musik og
tekst, der tager stilling til den verden, som vers og omkvæd skal genlyde i.
Under mottoet ’uden galskab, ingen lidenskab’ drog Folkeklubben på en
stort anlagt ”Slå flint!”-tour Danmark rundt, som afsluttes med denne koncert
i Musikhuzet.

SØREN RISLUND
& SIMON JUL

Søndag 11. dec. Akustisk
kl. 15:00 HANNE BOEL

Mandag 26. dec.
kl. 20:00

Jazz i Raschs Pakhuz med Den Faste Trio, Thor
Backhausen, Lars Juul og Michael Friis, og dagens
gæst: Kjeld Lauritsen. Thor & Kjeld spiller begge på
deres store Hammond-orgler med roterende Lesliehøjttalere. Altså: En DOBBELTHAMMOND koncert!!!
(»Hammond Hell!”).

Søren Rislund indledte i 1975 et samarbejde med studiekammeraten og nu

270,-/295,-

75,-/100,-

Der er magi i luften… Det mente Halberg-Larsen i hvert fald i 1983. Siden
er det nummer blevet en af en lang række udødelige, danske 80’er-sange.
Dengang, i 80’erne, forudså ingen, at sangene fra Tøsedrengene, Rocazino,
Dodo & The Dodo’s, RayDeeOhh, News, Nanna, Danseorkestret, Back To
Back og alle de andre ville kunne fylde spillestederne i Danmark 30 år efter.
Men det kan de.

Blues i Raschs Pakhuz

Lørdag 10. dec.
kl. 20:00

270,-/290,-

Hymns from Nineveh med Jonas H. Petersen i spidsen har i mange år markeret sig som et af Danmarks mest interessante orkestre. Nu tager Petersen
og bandets pianist, Nikolaj Paakjær, for første gang på akustisk duotour, hvor
et siddende publikum inviteres med helt ind i de nærværende sanges univers.

afdøde Jan Monrad i gruppen Totalpetroleum, og de udviklede her deres
Dr. Friis Blues Clinic feat. nyligt
helt specielle blanding af sort humor, flad popmusik, latrinære vitser og satire.

Fredag 9. dec. Dødsmetal uden så meget pis
kl. 21:00 SIX STRING
80,-/100,-

Jesper Thilo har med denne gruppe samlet sine favoritmusikere indenfor
det område af jazzen, hvor han befinder sig allerbedst, nemlig swingmusiken.
Han er vokset op med jazzen i Danmark, lige fra Cap Horn med Papa Benny
og Ricardos Jazzmen over Arnvid Meyers Orkester og Radioens Big Band i
perioden Ib Glindeman til Thad Jones. Line-up: Jacob Fisher – guitar, Søren
Kristiansen – piano, Jesper Lundgaard – bas & Morten Lund - trommer.

Tag med på en eventyrlig rejse med sange fra Stine Michels musikfortællinger
“Mosekonen brygger” og “Ønskeegen”. Stine Michel levendegør med sine
sange og fortællinger en ældgammel tradition og hiver publikum med ind i den
nordiske mytologis ramsaltede og smukke eventyr.
Bemærk: For aldersgruppen 5-8 årige.

STINE MICHEL

Lørdag 26. nov.
kl. 20:00

150,-/175,-

Page Four slog sig på få måneder fast som landets boyband. Singlen »Sommer« er gået platin for 6 millioner streams på under et år og rundet 2.4 millioner visninger på Youtube. Siden da har Page Four udgivet de guldsælgende
singler »Fucking Smuk« og »Du og Jeg«. Nu er de klar med deres selvbetitlede
debut EP »Page Four«.

Den Faste Trio

Fredag 25. nov.
kl. 21:00
Lørdag 26. nov.
kl. 13:00

Blues i Raschs Pakhuz med Den Faste Trio, Thor
Backhausen, Lars Juul og Michael Friis, og dagens
gæst: Guitaristen Troels Skovgaard, som er en
dansk guitarist, sanger, sangskriver og producer. Han
har tidligere spillet sammen med Den Faste Trio i
Raschs Pakhuz, og alle var meget glade!

BANG BANG LIVE!

Julejam i Raschs Pakhuz

CHRISTMAS JAM

Kristin Korb – en syngende bassist! Hun er en af de
nye, yngre musikere, som både mestrer traditionen
og alligevel er helt sig selv. I 2012 bragte kærligheden
hende fra Los Angeles til Danmark, men hun opretholder
sin internationale karriere. Line-up: Mårten Lundgren (tp),
Kristin Korb (b+voc), Magnus Hjorth (p), Snorre Kirk (dr).

Kom og fest julen i gang! Wonderfestiwall & Musikhuzet præsenterer et fedt
line-up! Wonderpriser i baren.
OBS: Aldersgrænse 16 år.
Denne aften inviterer Musikhuzet til Klub Bang Bangs årlige Christmas
Special! Siden 2007 har folk hvert år strømmet til Musikhuzet for at være med
til dette uforglemmelige event! Musikhuzet har alle de forgangne år været pakket til bristepunktet. Undgå udsolgt og den vanvittige kø ved at købe din billet
i forsalg! OBS: Aldersgrænse 18 år.

På med nissehuen og find bjælderne frem! Kom til julehygge og jam. Alle, der
har lyst, kan gæste scenen og optræde med deres eget band, solo eller sammen med husorkesteret! Jammere har fri entré.

Musikhuzet forbeholder sig retten til at flytte arrangementer fra Raschs Pakhuz til Musikhuzet og omvendt.
Hvis ikke andet er angivet: DØRENE ÅBNES 1 TIME FØR
MUSIKHUZET TAGER FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER OG TRYKFEJL!
VEND
Entré er incl. billetgebyr – ekspeditionsgebyr kan tilkomme

